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Abstrakt 
Med ett socialpsykologiskt perspektiv och hermeneutisk ansats är syftet med denna studie att 

undersöka hur en skolas organisationskultur påverkar ett lärarlags pedagogiska arbete och 

bemötande av elever. Vi intervjuade tio pedagoger inom ett lärarlag på Hagaskolan i Varberg. 

Vi utförde dessutom en informationsintervju med Mats Oljelund, en av de två verksamma 

rektorerna på skolan. Detta för att få information dels om skolan men också om dess 

involvering i utvecklings- och arbetsprojektet OUR. Resultatet har vi analyserat med hjälp av 

Mats Alvessons bok “Organisationskultur och ledning” (2009), John Gastils teori om 

grupprocesser och ledarskap, Moira von Wrights (2000) begrepp relationellt respektive 

punktuellt perspektiv samt Hannah Arendts begrepp, Vad eller Vem (von Wright 2000). I vår 

analys kommer vi fram till att i och med att förändringsarbetet av den lokala 

organisationskulturen på Hagaskolan lett till ett öppet, medvetet och reflekterande 

förhållningssätt gentemot både medarbetare och elever, har detta arbete bidragit till 

grupprocesser vilka ”lyfter” pedagogerna och skapat goda förutsättningar för att man som 

pedagog skall kunna öppna upp och bjuda in eleverna till att aktivt vilja delta i 

lärandesituationer, se varje situation och elev som unik samt bemöta varje elev som Vem. Vårt 

resultat visar att Hagaskolans organisationskultur bidrar till att intervjuade pedagoger i hög 

utsträckning ser var situation och individ som någonting dynamiskt och unikt, vilken står 

inför en ständig förändring och därför inte kan behandlas på samma sätt som individer vid 

tidigare sammanhang eller situationer.  

 

Nyckelord: socialpsykologi, organisationskultur, grupprocesser, etik, bemötande, pedagogik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to use a social psychological perspective and hermeneutical 

approach to examine how a school's organizational culture affects a teacher teaching team 

work and attitudes towards the students. We interviewed ten educators within a workteam at 

Hagaskolan I Varberg. We also performed an informational interview with Mats Oljelund, 

one of two active principals of Hagaskolan and this to get information both about the school 

but also its involvement in the development and employment project OUR. The results have 

been analyzed with the help of Mats Alvessons book "Organizational culture and leadership" 

(2009), John Gastils theory of group processes and Leadership (2010), Moira von Wright's 

(2000) concept of relational and punctually perspective and Hannah Arendt's concept, What 

or Who (von Wright 2000). In our analysis, we concluded that, the process of change of the 

local organizational culture on Hagaskolan led to an open, aware and reflective attitude 

towards both other educators and students, this work has contributed to group processes 

which "lifts" educators and created favorable conditions to you as an educator to be able to 

open up and invite students to actively want to participate in learning situations, see each 

situation as unique and se every students Who. Our results show that Hagaskolans 

organizational culture contributes to the interviewed educators approach in each situation and 

individual as something dynamic and unique who is facing a constant change and therefore 

cannot be treated the same as individuals in previous contexts or situations made.  

 

Keywords: socialpsychology, organizationalculture, groupprocesses, ethics, treatment, 
education
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Förord  

Vi vill rikta ett stort tack till Mats Oljelund verksam rektor på Hagaskolan inom Varbergs 
kommun och hans anställda pedagoger inom lärarlaget F-3 för att ni tog emot oss, och genom 
att dela med er av era tankar och känslor, gjorde vår studie möjlig. Vi vill också tacka vår 
handledare Eva Schmitz för goda synpunkter och konstruktiv kritik vilket hjälpt och stöttat 
oss i vårt arbete. 
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1. Inledning 
Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöker vi i denna uppsats hur grupprocesser i 

lärarlaget och organisationskulturen på en skola kan ha betydelse för lärarens bemötande av 

eleven. Vi ser inte individerna som fristående isolerade objekt utan vi ser lärare och elever 

som färgade av sitt sammanhang där gruppdynamik i lärarlaget kan påverka pedagogens sätt 

att se på och bemöta sina elever. Gastil skriver i sin bok The group of society (2010), att 

grupper idag har ersatt många av de traditionella relationerna. I vårt moderna samhälle ses 

människan i ständig rörelse mellan olika former av medlemskap och grupper. Den vanligaste 

är familjen, andra kan vara kompisgänget, klassen, arbetsteamet och idrottslaget vilka alla har 

stor betydelse för vårt skapande av identiteter och socialisation in i samhället. Då 

grupprocesser är en stor faktor till hur och varför vi beter oss på ett visst vis, är det viktigt att 

inte bara se till individer, utan att även vara medveten om gruppers dynamik.  

 

Skolan vi utför vår studie på gick för två och ett halvt år sedan med i ett internationellt 

projekt, kallat “OUR”. Detta är ett internationellt nätverk, av skolor, vårdinrättningar och 

även andra verksamheter som arbetar med bemötande och lärande av något slag. Vad det 

handlar om är att all personal inom verksamheten tillsammans ska komma fram till olika 

områden och mål verksamheten ska sträva emot. Det är ett förändringsarbete av den lokala 

organisationskulturen som vilar på demokratisk grund och allas deltagande, med syfte att 

bryta invanda mönster, så kallade mentala modeller och vilket i slutändan ska leda till ett mer 

reflekterande förhållningssätt inom verksamheterna 

(http://oureducationnetwork.com/welcome).  

 

Vårt intresse för en undersökning av skolans organisationskultur och lärarlagets pedagogiska 

arbete kommer inte ur några egna negativa eller positiva erfarenheter från skolan, utan från en 

egen inre övertygelse om skolans och utbildningens viktiga roll i ett samhälle. Vi ser skolan 

som en av samhällets byggstenar då barnen är de som senare en dag kommer ta över efter oss 

och förhoppningsvis, föra vårt samhälle framåt. Att då lära barnen att reflektera och behandla 

andra människor etiskt är viktiga kunskaper, det är själva grunden i ett integrerat och 

välfungerande samhälle. Vår övertygelse är också ur ett relationellt och socialpsykologiskt 

perspektiv att vi människor är beroende av varandra. Vem-et, det unika och det som skiljer en 

person från alla andra, uppkommer i mötet, i våra mellanmänskliga relationer (von Wright 
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2000:179), då vi ser den andre som en konkret annan, som Någon. Personlig utveckling sker 

enligt detta synsätt i det mellanmänskliga området, alltså i mötet med andra människor, där vi 

möts och blir sedda. Relationer och möten med människor ger oss enligt detta synsätt 

livskraft, personlig utveckling och energi. Vi menar att det är viktigt att studera skolan som 

organisation och även hur skolan arbetar med etik och bemötande mellan lärare och elever 

eftersom vi tror att detta pedagogiska och organisatoriska arbete får konsekvenser för 

elevernas framtida förmåga till etiskt reflekterande och förhållning gentemot sina 

medmänniskor, vilket i sin typ får konsekvenser för samhället i stort.  

 

1.1 Problemformulering 

I enlighet med vårt syfte ställer oss frågan hur organisationskulturen på Hagaskolan i Varberg 

påverkar det intervjuade lärarlagets pedagogiska arbete och bemötande av eleverna? 

 

1.2 Syfte 

Med ett socialpsykologiskt perspektiv är syftet med denna studie att nå en ökad förståelse för 

vilken betydelse förändringen av den lokala organisationskulturen på Hagaskolan i Varberg 

har för ett lärarlags pedagogiska arbete. Vi kommer att utgå från ett relationellt perspektiv då 

vi tittar på hur organisationskulturen och grupprocesser inom lärarlaget kan ha betydelse för 

vad som sker i mötet mellan lärare och elev. Vi kommer använda oss utav begreppet etik, 

vilket är starkt kopplat till bemötande eftersom det handlar om hur vi behandlar andra 

människor, om reflektioner kring vad som är “det rätta” sättet att uppträda på. Vi kopplar vår 

insamlade data och analyserar denna utifrån Mats Alvesson, professor i företagsekonomi och 

forskare inom organisationskultur och författare till boken Organisationskultur och ledning 

(2009),  John Gastils, professor inom kommunikation, bok The group in soceity där han 

behandlar ledarskap och grupprocesser (2010), Moira von Wright, forskare inom pedagogik, 

och hennes teorier om relationellt respektive punktuellt perspektiv (2000) samt den politiska 

filosofen Hannah Arendts begrepp Vad eller Vem (von Wright 2000). 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Inledningsvis i kapitel ett presenterar vi en kortfattad redogörelse av vår uppsats som följs av 

vår studies syfte och frågeställning, vilken ligger till grund för hela undersökningen. I vår 

bakgrundsdel i kapitel två, presenterar vi skolan vi utfört vår studie på, samt OUR-verktyget, 

det utvecklingsprojekt som denna skola är involverad i. Detta följt av en fördjupad 

redogörelse kring tidigare forskning inom vårt fält. I kapitel tre beskriver vi de teorier och 
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begrepp vi använt för att analysera vårt material. Under metodavsnittet i kapitel fyra, 

presenterar vi studiens praktiska gång. Vi beskriver hur vi har samlat in vår data, varför vi valt 

att gå tillväga på ett visst sätt, vilka hinder vi stött på osv. I avsnittet behandlas bl.a. begrepp 

som hermeneutik, kvalitativ- och kvantitativmetod, semistrukturerade intervjuer, urval och 

tillförlitlighet vilka tas upp i anknytning till valda forskningsmetoder. I presentationen av vårt 

material i kapitel fem, har vi valt att först presentera informationsintervjun med Hagaskolans 

rektor Mats Oljelund, i vilken han berättar hur det praktiska arbetet på Hagaskolan i samband 

med OUR verktyget gått till. Därefter presenteras resultatet från intervjuerna med lärarlaget, 

ett resultat som vi valt att dela in i 4 områden: institutionell styrning, arbetet med visionen, 

lärarlaget – svårigheter, möjligheter och utmaningar samt pedagogiskt 

förhållningssätt/bemötande vilket även innefattar ledarskapet i rollen som pedagog. En 

socialpsykologisk analys och tolkning följer i kapitel sex där vi kopplar samman resultatet 

från våra intervjuer med teorier och begrepp från kapitel tre samt den forskning som vi 

presenterat under kapitel två. Kapitel sju består av slutsatser och en sammanfattning av arbetet 

och sista kapitlet består av avslutande reflektioner. Det sistnämnda kapitel åtta, innehåller inte 

bara våra egna reflektioner kring studiens utförande och resultat, utan också reflektioner kring 

och förslag på vad som i studien kunde ha gjorts bättre.  

 

2. Bakgrund 
Vi inleder bakgrundsdelen med att presentera skolan, på vilken vi utfört vår studie, och det 

internationella nätverket “OUR” som denna skola är involverad i. Därefter följer tidigare 

forskning gällande vårt ämne organisationskultur och pedagogens bemötande av eleven inom 

skolan. 

 

2.1 Presentation av Hagaskolan  

Hagaskolan, ligger i centrala Varberg och är en F-9 skola där det även finns fyra 

fritidshemsavdelningar. På Hagaskolan går det ca 460 elever och kan därmed klassas som en 

grundskola av stor karaktär. Den är indelad i två enheter, dels en F-5+fritids dels en 6-9, vilka 

har varsin rektor och är utspridda i ett antal byggnader inom ett större sammanhängande 

område. På hemsidan för skolan står det att “Ett gott samarbetar mellan enheterna, inom 

enheterna och över åldersgränserna råder. Detta ger eleverna trygghet, stabilitet och en 

känsla av sammanhang.” (http://hagaskolanvarberg.wordpress.com/about/). 
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2.2 Det internationella nätverket “OUR” 

För två och ett halvt år sedan gick alltså Hagaskolan med i ett internationellt projekt som 

under den tiden gick under namnet “Community Designed Education”, CDE” 

(http://www.community-designed-education.com/), och som idag istället antagit namnet 

“OUR” vilket står för “Ownership Unifying Releasing” 

(http://oureducationnetwork.com/welcome).  

Intresset av ett involverande i OUR projektet startade enligt information från Mats Oljelund, 

en av de två rektorerna på Hagaskolan, bl.a. av att skolan efter att blivit granskad av 

skolverkets inspektion, likt en mängd öar innehållande olika kulturer och arbetslag, ansågs 

splittrad. De fick då av skolverket i uppdrag, att göra Hagaskolan till en sammanhållen skola 

och de såg projektet OUR som ett sätt att arbeta för en förändring av den lokala 

organisationskulturen, mot ett bättre samarbete mellan skolans olika enheter och lärarlag. 

 

“OUR” är ett internationellt nätverk, av skolor, vårdinrättningar och även andra verksamheter 

som på olika sätt arbetar med bemötande och lärande av något slag. Verksamheter kommer 

från bland annat Australien, England, USA och Norge där många skolor, enheter, och hela 

kommuner arbetar enligt OUR-modellen. Hagaskolan i Varberg är den andra skolan i Sverige 

som arbetar enligt "OUR"-modellen, endast i Norrköping är det en skola som använt sig av 

OUR-modellen, innan Hagaskolan satte igång. Grundidéerna till OUR-metoden kommer från 

tankar Peter M. Senge, författaren till boken “Den Femte Disciplinen” 

(http://www.bokus.com/bok/9789176102121/den-femte-disciplinen/), presenterade redan på 

80- talet. Det handlar om att genom använda sig av den klokhet som redan finns inom 

organisationer, utveckla dessa. Man försöker i utvecklingsarbetet hitta en metod där alla 

känner delaktighet i process och beslutande om vilka mål skolan ska sträva emot, och 

drivkraften till denna förändringsprocess ska komma underifrån och finnas i organisationen 

själv. Detta eftersom hela utvecklingsarbetet inte ska rasa samman den dagen ledaren inte 

längre finns där. Genom att inkludera alla i processen kan ingen heller säga att det var någon 

annan som bestämde hur skolan ska arbeta, utan man är själv delaktig, och kan därför inte 

frånsäga sig ansvaret. Får man däremot inte delaktighet från alla som jobbar inom 

organisationen så är risken stor att utvecklingsarbetet inte kommer fungera. Detta 

utvecklingsarbete har som syfte att inom organisationen tillslut bli ett sätt att leva, ett 

förhållningssätt där man ständigt tar till sig nya saker och kontinuerligt förbättrar och 

utvecklar verksamheten. Det aktiva arbetet i själva OUR-projektet pågår i tre års tid och syftet 

är att skolan under denna period tillsammans och med stöttning av handledande coacher, skall 
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utveckla och etablera nya arbetssätt som även efter projektets slut skall fortgå och leda till att 

kvalitén på skolan höjs. Det praktiska arbetet handlar om att bryta s.k. mentala modeller och 

ersätta dessa med ett mer reflekterande tanke- och förhållningssätt 

(http://hn.se/nyheter/varberg/1.941793-nytt-skolprojekt-ska-ge-hogre-kvalitet). I Varberg 

kommuns kvalitetsrapport från 2011 (http://www2.varberg.se), är projektet presenterat såhär;  

 

“Metoden är en verksamhetsutvecklingsprocess för att stärka ledarskap och 

förändringsarbete i syfte att nå förbättrade resultat. Processen är treårig och omfattar 

ett gemensamt visionsarbete för verksamheten, framtagande av kärnvärderingar som 

omfattar alla, barn såväl som vuxna. Förbättringsområden för verksamhetens 

utveckling definieras och åtgärder tas fram med stöd av forskningen. En 

utvecklingsplan arbetas fram med fokus på långsiktig hållbar förändring. För ledarna 

synliggörs skillnaden mellan ledarskap och management och vilka verktyg ledaren har 

till sitt förfogande för att skapa långsiktig hållbar förändring/förbättring genom att 

jobba med mentala modeller (..) Uppföljning görs årsvis.”  

(http://www2.varberg.se/archive/barn_utbildning/Kvalitetsrapport2011.pdf )  

 

Styrkan med OUR-verktyget är alltså att det är en demokratisk process som bygger på allas 

deltagande. Mer detaljerad beskrivning om hur OURs arbetsprocess gått till presenteras under 

resultatdelen 5.1 OUR arbetsprocess.  

 

2.3 Tidigare Forskning 

I vår bakgrundsdel innehållande tidigare forskning har vi försökt fånga undersökningens 

bredaste perspektiv först, likt en process som knyts ihop och blir snävare ju längre ner i 

bakgrundsdelen man kommer. Med andra ord har vi lagt upp vår bakgrundsbeskrivning på ett 

sätt som skall förmedla läsaren hur den stora helheten påverkar den unika situationen och 

mötet mellan pedagog och elev. För att vidga förståelsen för lärarrollen samt skolan som 

organisation, diskuteras även skolans uppgift och samhällets syn på lärarrollen. 

 

2.3.1 Skolans uppgift 

Vad som egentligen är skolans uppgift kan diskuteras. En del menar att skolan ska inrikta sig 

endast på kunskap och lärande, att det inte är skolans ansvarsområde att se till den sociala 

sidan (Municio-Larsson 2007:4). En som hävdar detta är Frykman (1998), han menar att den 

sociala omsorgen och personliga identitetsskapandet inte hör skolan till och det sociala därför 
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bör flyttas till andra arenor. Hans argument är att “den sociala sidan” i skolan idag, tar plats 

på bekostnad av lärandet och efterlyser istället en skola där läraren får vara lärare och eleven 

elev (Municio-Larsson 2007:4). Rask och Wennbo menar i sin bok "Bemötas eller bedömas" 

(1983), till vilken vi återkommer till senare, att förutsättningarna för inlärning som leder till 

personlig utveckling är att individen känner trygghet, meningsfullhet, delaktighet och har 

möjlighet att påverka sin situation (Rask & Wennbo 1983:18). Även Gannerud (1999, 2003) 

vill lyfta fram den stora del i lärarens yrke de sociala dimensionerna har (Municio-Larsson 

2007:4). Detta för att utrymmet för de sociala dimensionerna inte ska minska i tider av 

organisatoriska förändringar och minskad arbetstid. Enligt socialpsykologiskt perspektiv är 

det en omöjlighet att skilja lärande från det sociala, då lärande och personlig utveckling är 

någonting som sker i mellanområdet mellan människor, ett område det sociala är själva 

förutsättningen för. 

 

2.3.2 Mångfald och skillnader mellan människor 

Gert J J Biesta, professor i pedagogik, har skrivit artiklen “How Difficult should Education 

Be? School of education and lifelong learning (2002) där han menar att pluralism och 

skillnader är själva förutsättningen för att pedagogiskt arbete ska vara möjligt. Biesta 

kritiserar i artikeln västvärldens alltför tekniska hållning och menar att denna är problematisk 

då den hotar den pluralism vilken han anser är själva förutsättningen för att pedagogiken ska 

bli möjlig. Biesta hävdar att många ser skolan som ett medel genom vissa mål kan nås, och 

han nämner regeringar, politiker och föräldrar vilka han menar har ett resultatinriktat sätt att 

se på skola och utbildning (Biesta 2002:386). Detta kan vara negativt då det leder till att de 

gånger utbildningen inte når sina mål, när man stöter på problem i det pedagogiska arbetet, 

och studenter “misslyckas”, ses det som en avvikelse från det normala. Biesta anser istället att 

vi ska se på svårigheter med utbildning som någonting som hör utbildningen till, och även 

något som gör utbildningen möjlig.  

 

Biesta menar i linje med Hannah Arendt, till vilken vi återkommer under 2.3.8 Hannah 

Arendt – Handling och reflekterande att det är genom handling det unika, det som skiljer en 

person från alla andra, uppstår och visar sig. Enligt resonemanget blir det som gör vår 

interaktion svår, pluralism och skillnader, inte ett hot mot vår gemensamma handling utan 

denna pluralism är även själva förutsättningen och villkoret som gör interaktionen och 

handlandet möjligt (ibid s.398). Biesta anser att ett instrumentellt sätt att se på utbildning 

innebär en risk att man utplånar pluralitet, mångfald och skillnad, vilket vänder sig emot 
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själva utbildningens syfte. Han menar att pluralitet och skillnader är en förutsättning inte bara 

för handlande, för att den unika varelsen i varje person är ska träda fram, utan också för 

utbildning (ibid). Som Biesta skriver “the conclusion can only be that it is the very task of 

education to make this difficulty possible” (Biesta 2002:400).  

 

2.3.3 Bemötas eller Bedömas  

Boken vi härnäst tar upp är inte av nyaste karaktär och eftersom den har några år på nacken 

har vi valt att fokusera på specifika delar som vi upplever än idag färgar utbildning, lärarroll, 

syn på elever och samspelet dem emellan. Bemötas eller bedömas (1983), är skriven av Lena 

Rask skolpsykolog och Ulla Wennbo speciallärare och metodiklektor. Författarna pekar på 

två styrsystem samhället förfogar över för att styra skolverksamheten (Rask & Wennbo 

1983:13). Dels det pedagogiska styrsystemet vilket är ett målstyrningssystem, och som 

innefattar skolans mål i skollag, läroplan och skolförordningar och dels det administrativa 

styrsystemet, vilket består av regler, förordningar, föreskrifter och anvisningar. Naturligt 

enligt Rask och Wennbo hade varit om det pedagogiska systemet varit överordnat det 

administrativa men ibland står regler och mål i konflikt med varandra och reglerna kan 

emellanåt bli mål i sig. Läroplanen utgår ifrån en helhetssyn vilken reglerna ibland står i 

motsatsförhållande till då reglerna kan ge uppfattningen att verkligheten går att dela upp i 

mindre bitar (ibid s.15). De mål och medel som skolans verksamhet regleras av uttrycks i 

officiella dokument vilka markerar de yttre gränserna för vad som är tillåtet i skolan. Men 

även kulturen inom den lokala skolan styr hur verksamheten ser ut (ibid). Skolans kultur 

formar vad som är tillåtet och inte, den är ett uttryck för de "inre gränser" som bildats i 

verksamheten. Hur det ser ut på en viss skola bestäms alltså till viss del av yttre ramverk som 

samhälleliga styrsystem men även av den lokala kulturen på skolan. Kulturen består och 

påverkas av de människor som arbetar där, deras värderingar, vanor och informella regler, 

samt skolans lokala traditioner, historia och de enskilda personernas bakgrund och 

erfarenheter. Vid sidan om de officiella målen bär pedagogerna även på en egen uppsättning 

av personliga mål, vilka inte nödvändigtvis behöver stämma överens med dem som i 

läroplanen formulerats. Mål som i den lokala och dagliga skolverksamheten blir översatta i en 

s.k. dold läroplan och ger sig uttryck i ett praktiskt arbete där arbetsformen givetvis leder till 

konsekvenser för barnet men också eleven, dess möjligheter och utbildning (Rask & Wennbo 

1983).  
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Vidare skriver Rask och Wennbo att grundskolan har till syfte att fostra genom att stimulera 

barnet att vilja ta del av våra demokratiska och grundläggande värderingar vilket skall komma 

till uttryck i olika praktiska och vardagliga handlingar. Grundskolan skall främja en 

demokratisk princip som utvecklar elevens medvetenhet när det kommer till att lära sig att 

tolerera andra, samverka med andra och se andra som sina likar (Rask & Wennbo 1983).  

 

2.3.4 Lärarens status  

Eftersom vi som socialpsykologer inte ser lärarna som isolerade objekt, inte uteslutande som 

bärare av individuella egenskaper utan som färgade av sin kontext, kan det vara intressant att 

skriva någonting om lärarens roll i samhället. Samhällets syn på lärare kan färga deras sätt att 

se på sig själva och därav även deras identitet, vilket i slutändan kan inverka på deras sätt att 

bemöta eleverna. Municio-Larssons studie gällande talandet om etik inom rektorsutbildningen 

presenterar en samhällelig syn på läraryrket sam kortfattat om hur rektorns uppträdande kan 

påverka hur lärare i sin tur bemöter eleverna. 

 

Ingegerd Municio-Larsson, är docent i Statsvetenskap och har forskat på välfärds- och 

familjepolitik samt demokrati och etik i utbildning (http://ostersjostiftelsen.se). Hennes 

rapport “Professionell etik i skolan - en studie av talandet om etik i rektorsutbildningen” 

(2007), är av intresse för oss av flera anledningar. T. ex berör Municio-Larsson ämnet 

organisationskultur då hon ser samband mellan rektorns uppträdande gentemot lärare och hur 

lärare bemöter eleverna. En rektor som uppträder demokratiskt signalerar till lärarna att det är 

så de ska uppträda så gentemot eleverna (Municio-Larsson 2007:21). En rektor som förmedlar 

ett visst förhållande till lärandet i relation till lärarna visar att han själv lär, blir en förebild för 

personalen, vilka i sin tur återskapar detta och i sin tur blir förebilder för eleverna (ibid 

s.16,24). Municio-Larsson diskuterar även hur man ser på professionaliteten i läraryrket och 

vidare hävdar hon att lärare inte har samma status som andra professioner t. ex läkare och 

advokater. Hon menar att jämfört med andra professioner ifrågasätts ofta lärarens 

sakkunskaper, den enskilda medborgaren anser sig ofta i egenskap av förälder, politiker eller 

som privatperson med egna erfarenheter från skolan, veta vad som bör göras (ibid s.6ff). En 

anledning till läraryrkets lägre status anser Municio-Larsson är kategoriseringen av läraryrket 

som en semiprofession alltså yrken som inte riktigt uppfyller kraven för en “riktig” 

profession, en annan anledning kan vara att lärarkåren inte har någon gemensam klart uttalad 

professionell etik (ibid s.6). Lärarens kunskaper ses som “tyst kunskap” i det anseendet att 

den inte dokumenteras och förmedlas till en intresserad allmänhet och i vetenskapliga 
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konferenser, i samma utsträckning som många andra professioner. I sådana sammanhang kan 

andra yrken få bekräftelse och legitimitet. Ytterligare en anledning till lärares, jämfört med 

andra professioners lägre status kan vara att det saknas arenor där lärarna i ett större 

lärarkollektiv kan kommunicera och diskutera hur man arbetar (ibid s.8). Municio-Larsson 

hävdar att lärare ofta upplever att deras kunskap inte efterfrågas. Att lärare inte uppfattas som 

producenter av kunskap andra kan ha nytta av utan som konsumenter av kunskap andra 

producerar och de har ofta svårt att jämfört med andra professioners beskrivningar av deras 

arbete, hävda sin egen diskurs och beskrivning av sitt praktiska arbete (ibid s.9). Arbetet med 

de etiska dimensionerna i skolan samt att ta fram lärarnas egna beskrivningar om sitt arbete 

mer, skulle enligt Municio-Larsson kunna vara ett steg mot ett erkännande av lärares specifika 

yrkeskunskap.  

 

2.3.5 Det etiska i lärare-elev relationen 

I läroplanen står det att varje elev ska träna på sin förmåga att göra etisk grundade 

ställningstaganden utifrån grundläggande värden samt kunna leva sig in i och förstå andra 

(Läroplan 2011:7). Att lära eleven ett etiskt förhållningssätt ingår alltså i lärarens uppdrag 

(http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575). En annan forskare som studerat etik och 

lärare-elev relationen är Anders Holmgren. Han har skrivit doktorsavhandlingen 

“Klassrummets relationsetik” i vilken han hävdar att begrepp som empati, etik och moral 

ingår i allt som görs i skolan (Holmgren 2006:10). Eftersom undervisningen sker öga mot 

öga, går det inte att skilja etik och undervisning ifrån varandra. Detta tar även ovanstående 

Municio-Larsson upp när hon hävdar att det finns etiska värden i lärandeprocessen som inte 

kan skiljas från denna (Municio-Larsson 2007:23). Med begreppet relationsetik intar 

Holmgren ett relationellt perspektiv och menar att förhållandet mellan lärare och elev utgör en 

etisk relation, han skriver att “etik handlar om någonting relationellt, eftersom etik alltid 

relateras till någon” (Holmgren 2006:17). Han har ingående genom observationer och 

intervjuer kopplade till observationerna studerat hur, den etiska relationen mellan läraren-elev 

gestaltar sig i klassrummet. Studien har utförts på två svenska skolor där Holmgren utfört en 

mikroanalys genom att observera verbal kommunikation, såsom det som sägs, samt icke 

verbal kommunikation som ansiktsuttryck, ögonkontakt och gester. Sitt resultat analyserar 

han med hjälp av Lévinas teorier om den etiska relationen. I avhandlingen skriver han att etik 

är någonting intersubjektivt, alltså någonting som sker mellan människor och att det 

pedagogiska mötet därför i grunden är etiskt (ibid s.132). Vidare anser Holmgren att mycket 



 

 10 

forskning finns kring skolans arbete, den mesta har dock en teknisk inriktning där skolan ses 

som ett medel för att nå vissa mål (Holmgren 2006:17).  

 

2.3.6 Den etiska relationen - Lévinas teorier 

Perspektivet Holmgrens studie har är relativt ovanligt och mer än att komma med färdiga 

resultat öppnade studien snarare upp för fortsatt diskussion och forskning på området, som 

kan ha betydelse för vår framtida syn på undervisning, fostran och lärande. Vi fortsätter med 

en redogörelse för Lévinas teorier då dess perspektiv likt vårt är relationellt och på ett bra sätt 

förklarar etiska relationer. 

 

Lévina är filosof, född i början av 1900-talet men hans teorier har inom pedagogisk forskning 

på senare tid fått ett förnyat intresse (Holmgren 2006:27). Etik är för Lévina en implicit 

relation vilken innebär att denna etiska relation är närvarande i allt mänskligt samspel. Etiken 

börjar i mötet med den Andre, i den Andres ansikte och grundläggande för denna relation är 

ett ansvar för den andra personen (ibid). Lévina ser intersubjektiviteten som en etisk relation 

där subjektet, självet, föds i mötet med den Andre och relationen därmed blir en del av 

subjektet (ibid s.37). Det är ett subjekt som känner för och med andra (ibid s.28). Ett subjekt 

som inte är egoistiskt utan tvärtom bjuder den Andre välkommen. Ett subjekt som njuter av 

att leva, men inte bara för sin egen skull utan även för andra. Eftersom relationen mellan 

människor är etisk är det en annan relation än den mellan subjekt och objekt (ibid s.33ff), 

genom att göra den Andre till objekt, t. ex genom att börja studera den andres ögonfärg, 

befinner vi oss inte längre i en etisk relation (ibid s.38). Här finns likheter med Martin Bubers 

jag-det samt jag-du-relation (ibid s.38), vilket handlar om att se någon som ett objekt eller 

subjekt. Även Hannah Arendt teori handlar om detta, om att se den andre som ett Vad eller 

Vem. Som Något eller Någon.  

 

Orienteringen mot en annan människa i pedagogiska sammanhang t.ex. ett barn eller en elev, 

sker i Lévinas teori genom Sägandet och andra kommunikativa signaler som ansiktsuttryck, 

ögonspråk och gester (Holmgren 2006:36). Det innebär att möta eleven inte bara på deras 

nivå utan även att på ett öppet sätt, tillmötesgå eleven som den unika person denna är. 

Sägandet kan i undervisningssituationen verka meningsskapande (ibid s.41), och Sägandet 

betraktas här som en oavslutad process, som ständigt utmanar det redan avslutade och 

kategoriserade, det som redan är sagt och gjort, det Lévina kallar det Sagda. Den pedagogiska 

relationen är enligt resonemanget en etisk relation, vilken endast är möjlig om subjektet 
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välkomnar den Andre som ansikte (Holmgren 2006:40). Det etiska subjektet föds genom 

mötet med läraren, men det är en ömsesidig relation där även eleven är den Andre för läraren. 

Därför kan även läraren lära av relationen i vilken förändring av självet blir möjlig. 

2.3.7 Hannah Arendt - Handling och reflekterande 

För att skaffa oss djupare förståelse för hur komplex organisationskulturen men också 

lärandeprocessen kan vara har vi valt att titta närmare på von Wrights klassikerporträtt av 

Hannah Arendt som menar att det är genom handling, i mötet med andra, den unika 

individens subjektivitet träder fram.  

 

I Moira von Wrights klassikerporträtt av Hannah Arendt ur Pedagogiska magasinet 2005-11-

28 (www.lararnasnyheter.se), skriver Moira von Wright att för Hannah Arendt är det viktigt 

med pluralism och mångfald, då det är skillnaderna mellan människor som gör varje individ 

unik. Skillnaderna är en förutsättning för vår subjektivitet då det är i mötet med andra vi 

genom tal och handling, visar vad som skiljer oss från andra, och på så vis visar vi vilka vi är. 

Resonemanget leder fram till att skillnaderna, det som gör varje individ unik, inte är 

någonting inneboende i varje individ, utan dessa visar sig i handlingen, i mötet, då vi 

människor är beroende av andra för att överhuvudtaget kunna handla. Vidare skulle man 

enligt detta perspektiv kunna se undervisningssituationen som en gemensam situation, ett 

kreativt möte där man utvecklas tillsammans snarare än att koncentrera sig på vad eleven kan 

och inte kan. Med detta menar Arendt inte att de vuxna ska avsäga sitt vuxenansvar, tvärtom. 

Utan ledning från vuxna hänvisas barnen till sin egen ensamhet alternativt underkastats 

grupptryckets eller majoritetens tyranni vilket genom att man vänder barnet ryggen, leder till 

svårigheter i utvecklandet av mänskliga relationer.  

 

Eftersom vi undersöker etiskt reflekterande är även Arendts tankar om onda och goda 

handlingar, ur samma artikel av intresse för vår studie. Arendt menar att onda handlingar inte 

sker för att vi tänker onda tankar, utan att de är en konsekvens av att vi inte tänker. Många 

tänkare utgår ifrån att förnuft och upplysning tränger bort ondska, som om ondska vore en 

yttre kraft, men Arendt menar istället att det är i det mellanmänskliga som ondska tillåts 

uppstå. Det onda begås ofta av människor som varken bestämt sig för att vara goda eller 

dåliga. De har helt enkelt inte använt sig av sitt omdöme, vilket kräver ett användande av både 

tanke och vilja, att man tar ställning till varje enskilt fall samt ett rollövertagande då man 

genom sin fantasi sätter sig in i den andres situation. Om det är så att vi alla, under fel 

omständigheter och genom att inte reflektera har potential till att vara onda, kan man förstå 
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hur viktigt det är att inom skolan ge eleverna en god grund för att utveckla etiskt reflekterande 

och kritiskt tänkande.  

 

3. Teori 
I detta kapitel beskriver vi de teorier och begrepp vilka vi senare i undersökningen kommer 

analysera utifrån. Vi börjar teoriavsnittet med att presentera Mats Alvessons syn på studien av 

organisationskultur. Vidare redogör vi för John Gastils teorier gällande grupper, 

grupprocesser och ledarstilar samt Moira von Wright teorier gällande bemötande av elever 

och syn på pedagogik. 

 

3.1 Mats Alvesson – Organisationskultur 

För att fördjupa förståelsen kring hur komplex organisationskulturen kan vara, har vi valt att 

använda oss utav Mats Alvessons teorier gällande organisationskultur från boken 

Organisationskultur och ledning (2009). Han ställer sig i denna kritisk mot det s.k. tekniskt 

kunskapsintresserades forskningsperspektivets dominans inom studiet av organisationskultur. 

En organisationskultur som drivs av målstyrning och då med syfte att effektivt och rationellt 

uppnå exempelvis positiva ekonomiska resultat (Alvesson 2009:22ff). Enligt detta synsätt 

regleras kulturella fenomen genom utövande av makt och manipulation antingen på 

organisationskulturen som helhet eller genom att kontrollera vissa specifika kulturella 

fenomen inom organisationen. Kulturen används då som verktyg, för att effektivisera både 

företaget men också företagsledningen. Det tekniska kunskapsintresset anses därmed ha en 

defensiv kulturbild dvs. att detta perspektiv ser kulturen som en fälla om organisationen stöter 

på kulturella fenomen och synpunkter såsom avvikande känslor, normer och idéer, andra än 

dem organisationen själv vill framhäva. Perspektivet ser kulturella fenomen som varken går 

att manipulera eller kontrollera som hinder, vilka gör det svårt för många instrumentellt 

dominerande organisationer att uppnå sina yttersta mål av effektivitet och positiva 

vinstresultat (ibid s.23). Alvesson vill med sin bok bidra till att öppna upp för ett mer sensitivt 

och reflekterande synsätt när det kommer till studiet av organisationskultur. Han anser att det 

tekniska kunskapsintressets dominans har lett till en övertro på i vilken utsträckning kulturen 

kan styras. Idén att företagsledaren genom att styra företagskulturen uppnår positiva 

ekonomiska resultat hävdar Alvesson är en förenkling. Ett mer realistisk förhållningssätt till 

organisationskultur vore att kunskap på området kan leda till att man undviker de värsta 

misstagen, samt undviker att lägga kraft på fel ställen t.ex. att starta upp ett förändringsarbete, 

i en kultur som inte är mogen eller mottaglig för detta. Tidigare exempel kan användas som 
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inspiration eller för att säga någonting, men de bör inte kopieras rätt av. Istället bör man se 

varje situation som unik (Alvesson 2009:265).  

Med en kulturell förståelse ligger inte tyngdpunkten på individuella föreställningar utan det är 

de socialt delade innebörderna av symboler eller yttranden som är intressanta (ibid s.13). 

Kulturellt tänkande kopplar dessa gemensamma föreställningar och antaganden av 

verkligheten, till beteenden (ibid s.269). Vi kommer i studien använda oss utav Alvessons 

definition av kultur då vi i likhet med honom anser att kulturen inte finns inuti utan mellan 

människor, där innebörder och symboler uttryckts öppet t.ex. på möten eller i arbetsgrupper, 

men även i materiella objekt (ibid s.11ff). Vi ser inte kulturen som en yttre kraft vilken driver 

människor i en bestämd riktning utan som ett nätverk av innebörder, som vägleder känslor, 

tänkande och handlande (ibid s.272). Dessa innebörder är situationsberoende, mångtydiga och 

ständigt föränderliga. Kulturen är ett system av: “de gemensamma regler som styr de 

kognitiva och känslomässiga aspekterna på medlemskapet i en organisation, och de medel 

varvid de formas och kommer till uttryck” (ibid s.12). Kulturens natur är dubbel (ibid s.265), 

då den kan skapa ordning, mening, sammanhang och orientering vilket möjliggör ett 

gemensamt handlande och en orientering i verkligheten men även verka nedtryckande genom 

att begränsa kreativitet, självständighet och en ifrågasättande hållning. Den begränsande sidan 

av kulturen kan leda till att nya idéer och mer genomtänkta sätt att gå till väga inte tas tillvara 

(Alvesson 2009:28).  

 

3.2 John Gastil - Ledarstilar och Grupprocesser 

Vår studie har som tidigare beskrivits ett relationellt perspektiv vilket innebär att vi ser inte 

individerna som fristående isolerade objekt utan vi ser lärare och elever som färgade av sitt 

sammanhang där organisationskulturen och gruppdynamik i lärarlaget kan påverka 

pedagogens sätt att se på och bemöta sina elever. För att fördjupa vår förståelse kring 

gruppers och gruppdynamikens påverkan på hur individen handlar, agerar och bemöter andra, 

har vi valt att använda oss utav boken The group in society (2010), där John Gastil skriver om 

grupper, grupprocesser och deras inflytande i dagens moderna samhälle. Gastil menar att det 

är i grupper människans normer och identiteter formas och omformas varpå grupper och 

grupprocesser ses som ett betydelsefullt element när det kommer till utveckling, förändring 

och upprätthållande av samhället (Gastil 2010:xi). För att kallas grupp enligt Gastil, bör dess 

mål och gränser vara väldefinierade bland såväl gruppens medlemmar som utifrån. 

Medlemskapet bör bestå av minst tre involverade där alla var för sig är medvetna om vilka de 

andra gruppmedlemmarna är, oavsett om dessa möts öga mot öga, via internet eller på annat 
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vis (ibid s.5ff). Vidare bygger medlemskap på sammanlänkningar via erfarenheter och sist 

men inte minst måste varje medlem inte bara vara en medlem i gruppen, utan också en 

självständig individ. Denne bör i samspel med andra individer ha förståelse, tolerans och 

respekt för andras olikheter (Gastil 2010:3ff). För att förstå olikheter krävs att vi också lär oss 

kommunicera med varandra och därför spelar kommunikationen en avgörande roll när det 

kommer till vilken typ av interaktion som förs människor emellan (Gastil 2010:172).  

 

Gastil skriver vidare att i grupprocesser färgade av positiva relationer och där interaktionen 

mellan dess medlemmar ses som god, råder ofta en övervägande balans av överenskommelse 

vilket tenderar leda till positiva resultat för gruppen. I motsatts till positiva 

gruppkonstellationer finns det även negativa kollektiv vilka istället för att höja sina 

medlemmar tvärtom hämmar dem. Kollektiv som färgas av bristande förståelse och taskiga 

attityder leder i motsatts till mer positiva gruppkonstellationer dock sällan till några positiva 

resultat (Gastil 2010:172f). 

 

Input-process-output framwork (Gastil 2010:28f), är en mycket välanvänd modell när det 

kommer till forskning inom ämnet grupper och gruppbeteende och Gastil använder den som 

förklaringsmodell när det kommer till att förstå grupprocesser. Han skriver att grupper är 

dynamiska och menar med detta att de står inför ständig utveckling. Det kan göras synligt 

genom att koppla samman grupputveckling med samhällsutveckling vilket sker i samspel med 

varandra varpå nya tankar ersätter äldre idéer osv. Faktorer som påverkar en grupputveckling 

kan exempelvis vara då medlemmar kommer och går eller då nya medlemmar för in nya 

tankesätt som ersätter gamla förlegade tankemönster och det är just detta input-process-output 

modellen handlar om. För att tydliggöra vad Gastil menar med detta kopplas variabler som 

hör till kategorin input till saker som i regel kommer utifrån och påverkar gruppens inre 

organisering på något vis. Det kan då handla om saker som t.ex. nya deltagare, attityder eller 

kanske uppgifter. Nya inputs leder till att grupprocessen tar nya former vilket i sista skede 

leder till nya resultat. Dess tre kategorier kan därmed sägas bygga på relationer som står i 

beroende till varandra. För att något nytt skall komma till stånd krävs att alla kategorierna 

påverkats (Gastil 2010:28f).  

 

Förutom de tre kategorierna ovan tar Gastil även upp en fjärde kategori med dess uppsättning 

variabler vilken han menar har påverkan på hur grupprocessens inputs ser ut, hur processen 

tar sig form och vad det leder till för utgångar. Denna kategori fokuserar på hur stor status och 
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makt i systemet gruppen har. Ett fokus som dessutom ser till hur gruppens ledarskap ser ut 

samt i vilken grad var och en av medlemmarna i gruppen är delaktiga dvs. om de får vara med 

i diskussioner och påverka dels inputen, själva processen samt beslut och outputs i gruppen 

(Gastil 2010:28ff). 

 

Formella ledarstilar, skriver Gastil, är de olika karaktärsstilar som tillskrivs ledaren i gruppen 

och ger sig uttryck i former som auktoritär, demokratisk och Laisseiz-faire, även kallad låt gå. 

En ledare med auktoritär stil kör sitt race, utan att fråga vederbörande gruppmedlemmar hur 

de vill ha situationen. Denne är bara intresserad av att producera snabbt för att nå målen. Den 

demokratiske ledaren tillåter medlemmarna att vara delaktiga i olika processers beslut, 

arbetets väg mot målet sker i ett genuint samarbete mellan ledare och medlemmar, under 

trevnad och omsorg. En låt gå ledare bryr sig inte om gruppen, är inte intresserad av gruppen, 

denne håller sig utanför gruppen och ger aldrig någon feedback. Vad denne gör är att förse 

och bistå med material så gruppen kan jobba på i rätt riktning (Gastil 2010:150ff). 

 

3.3 Moira von Wright - Relationellt och punktuellt perspektiv 

Som vi i bakgrunden tidigare förklarat, tittar vi på hur den stora helheten påverkar den unika 

situationen och mötet mellan pedagog och elev. Vi har tittat på hur komplicerad och komplex 

organisationskulturen kan vara. Vi har även fördjupat oss i hur grupprocesser kan påverka 

individerna i en grupp. För att nu dyka djupare in i och se vad som händer i det unika mötet 

mellan pedagog och elev, har vi valt att använda Moira von Wrights teorier kring 

lärandeprocessen presenterade i boken Vad eller vem? - en pedagogisk rekonstruktion av G H 

Meads teori om människors internsubjektivitet (2000). Hon använder sig i denna av Hannah 

Arendt när hon vill lyfta fram ett mer relationellt perspektiv i det pedagogiska arbetet inom 

skolan. Motsatsen till det relationella perspektivet är det punktuella. Det ligger nära 

psykologin och separerar individen ifrån miljön. Man ser då på samspel som samspel mellan 

fristående individer, vilket gör att man ibland kan missa betydelsen av relationer och problem 

som uppstår ur ett sammanhang. Individens subjektivitet förstås punktuellt genom de 

omständigheter eller egenskaper som är knutna till eleven, vilka är isolerade från sin 

omedelbara kontext. Det kan vara sociala, biologiska, historiska eller psykologiska faktorer. 

Med ett relationellt perspektiv ser man elevens behov som knutna till ett sammanhang, till 

gruppen (von Wright 2000:179). Den enskildas behov blir därför en angelägenhet för alla. 

Enligt det punktuella perspektivet i skolsammanhang ser man elevens utveckling som linjär, 

där eleven är närmare eller längre ifrån hur hon ”borde” bli, man strävar efter att komma 
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närmare ”idealet” eleven. Elevens behov ses som en brist som ska tillfredsställas (ibid s.174). 

Ett relationellt perspektiv handlar om ömsesidighet och rollövertagande, då man ömsom ser 

elevens perspektiv och ömsom sitt eget. Endast i det relationella perspektivet kan man närma 

sig en annan persons vem (ibid s.205). Vem-et, är ett begrepp von Wright i sin bok lånar från 

Hannah Arendt vilket handlar om det unika som skiljer en person från alla andra, och vilket 

uppkommer i mötet, i våra mellanmänskliga relationer. Då vi ser den andre som en konkret 

annan, som Någon. För detta krävs dialog och handling från alla inblandade, att vi lägger våra 

egna förväntningar, omdömen och fördomar ifrån oss och är närvarande i mötet här och nu, 

detta då det är i mötet vårt konkreta och unika vem skapas. Relationellt sett hänger inte 

elevens chanser att lyckas med att nå skolframgång endast på eleven själv utan processen 

kräver ömsesidighet, och läraren är i högsta grad också delaktig i denna process (ibid s.184). 

Eftersom meningen skapas i den sociala processen i gruppen mellan läraren och eleven kan 

skolframgång inte heller mätas efter en enda måttstock utan facit får man i efterhand, då man 

frågar sig: “Hur blev det?” Om man har lyckats eller inte kommer man överens om efteråt. 

 

4. Metod  
I följande kapitel presenteras vår förberedelse inför studien, hur undersökningen har gått till 

samt vilka vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metoder vi har valt. Presenteras gör även 

vår förförståelse, vilket enligt den hermeneutiska och kvalitativa ansatsen vi använder, har 

inverkan på hur vi förstår och tolkar resultatet.  

 

4.1 Hermeneutisk vetenskapsteoretisk ansats 

Då syftet med vår studie är att erhålla förståelse för det valda fenomenet, anser vi den 

hermeneutiska ansatsen bäst lämpad (Allwood & Erikson 1999:73ff). Hermeneutiken är en 

förståelse och tolkningslära, man vill förstå det man studerar vilket sker enligt den 

hermeneutiska cirkeln i en växelverkan mellan förförståelsen och förståelsen. För att förstå 

delarna behöver man en helhetsförståelse och tvärtom (ibid s.76ff). Den hermeneutiska 

forskaren utgår från sin förförståelse och en teoribildning om sitt tema och möter helheten 

genom ett subjektivt förhållningssätt. Denne vill skapa sig djupare förståelse för människans 

handlingar och kommunikation genom metoder som t.ex. intervju och observation, som 

senare bildar underlag för tolkning (ibid s.295,305). Den hermeneutiska forskaren försöker 

skapa sig förståelse för hur människan uppfattar det kontextuella sammanhanget som den 

lever i (Allwood & Erikson 1999:293f).  
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Vi kommer använda oss utav den hermeneutiska ansatsen då vi genom att använda kvalitativ 

metod vill öka förståelsen för hur organisationskulturen inom skolan och grupprocesser inom 

lärarlaget påverkar lärarlagets pedagogiska arbete och bemötande av eleverna. Enligt 

hermeneutiken finns ingen objektiv sanning (Bryman 2011:30), man kan inte genom förnuftet 

förstå andra individer utan kunskap erhålls istället genom empati och med hjälp av tidigare 

förförståelse (ibid s.32ff). Likt ovan beskriva cirkelrörelse mellan förförståelse och förståelse, 

utgår vi ifrån vår förförståelse och pendlar mellan denna och vår förståelse, när vi tolkar våra 

intervjuer och hur intervjuade pedagoger uppfattar sin situation. Eftersom förförståelsen i så 

hög grad styr och påverkar studien är det viktigt att i hermeneutisk forskning tydligt redovisa 

sin förförståelse (Bryman 2011), vilket vi gör under nästa avsnitt 4.2 Förförståelse.  

 

Vi är medvetna om att vår studie till stor del kommer styras av våra teoretiska hypoteser och 

vårt mål är därför att i tid uppmärksamma och föregå så kallade rivaliserande förklaringar 

(Yin 2007:141). Detta för att motverka vad Asplund kallar aspektblindhet (Asplund 1970), en 

alltför ensidig tolkning och beskrivning av vårt fält, då man blir blind för andra alternativa 

tolkningar. Vi kommer därför försöka att vara öppna och inkludera ett insamlande av 

information också om andra tänkbara former för påverkan. Vi kommer alltså försöka se till 

alternativa tolkningsmöjligheter. Ett aspektseende innebär att man kan se någonting som 

någonting annat dvs. ur olika aspekter och detta kan vara nyttigt eftersom betraktandet av 

något ur flera perspektiv kan ge nya insikter. Yin skriver att generellt kan man ha större tilltro 

till resultaten ju fler rivaliserande förklaringar man tar upp (Yin 2007:143). Vi tycker alltså att 

det är viktigt att all för studien relevant information uppmärksammas (Yin 2007:133ff). Vi 

vill skapa en belägg- och beviskedja där vi låter läsaren följa våra tankegångar, och där vi 

noga beskriver vilka steg som tagits i studien så läsaren kan följa dessa. En anledning till detta 

är förförståelsens påverkan och det Asplund menar med att de grundantaganden vi har också 

styr studien (Asplund 1970). Genom en tydlig belägg- och beviskedja kan vi i alla skeenden 

synliggöra våra antaganden och därmed uppnå större genomskinlighet, transcendens, och för 

läsaren i högre grad, så att säga lägga korten på bordet.  

 

4.2 Förförståelse 

Enligt det hermeneutiska synsättet är all forskning färgad av forskarens förförståelse dvs. dess 

fördomar. Man kan som forskare aldrig vara helt neutral utan studier och kunskap färgas alltid 

av förförståelsen och vad människorna som genomför studien har med sig (Allwood & 

Erikson 1999:86). Därför är det bättre att redovisa sin förförståelse än att fullständigt förneka 
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den, vilket sker inom den naturvetenskapliga positivistiska forskningen, där man tror att man 

som forskare kan vara objektiv och neutral till både sin forskning och sitt forskningsobjekt 

(Bryman 2011:30). Vi som författar denna undersökning har ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv vilket innebär att meningen och betydelsen av handlingar skapas i det sociala, i 

interaktionen mellan människor, och forskningen påverkas enligt detta synsätt alltid av 

forskaren. Denne är alltid själv en aktör under forskningen (Allwood & Erikson 1999:36). 

Förförståelsen kan fungera både hindrande och underlättande i forskningen. Hindrande på det 

sättet att man som forskare kan fångas av subjektiviteten och använda forskningen för att 

försöka rättfärdiga sina åsikter eller sig själv. Underlättande på det sättet att förförståelsen i 

vissa fall leder till att forskaren lättare kan nå en förståelse och helhetssyn av det denne 

studerar, vilket är målet enligt det kvalitativa och hermeneutiska traditionen. 

 

Vi som skriver uppsatsen har förförståelse av skolans värld genom att båda har arbetat i de 

lägre nivåerna inom skola och vård och omsorg inom kommunen. Vi är väl medvetna om den 

frustration som kan infinna sig hos den enskilde individen när lagar och regler ska 

implementeras i det praktiska arbetet. Olika budskap kan signaleras från olika hierarkiska 

nivåer inom organisationen t.ex. kan närmsta chef bedriva en kraftig besparingskampanj som 

leder till att en vårdtagare eller elev inte får den kvalitet på vård eller utbildning som de enligt 

lag har rätt till. Egna erfarenheter av grundskolan och då som elev, rör mestadels minnen 

kretsande kring kamratskap, vikten av att bli accepterad, träffa nya vänner och få vara en 

naturlig del i gruppen. Överlag minns vi skolan som en viktig del i utvecklandet av våra egna 

identiteter. Självklart har vår förförståelse, som i all hermeneutisk forskning, en påverkan på 

vårt arbete men vi tror ändå att vi mött våra informanter relativt öppet och vi har tänkt på att 

ge alla informanters beskrivning lika stor tyngd. Resultatet talar tvärtom mot vår förförståelse 

för att majoriteten av intervjuade pedagogerna på Hagaskolan i hög grad är positiva gentemot 

det organisatoriska arbetet på Hagaskolan. 

 

4.3 Kvalitativ metod  

Som ovan nämnts väljer vi i detta arbete att använda kvalitativ metod då vi med vår studie vill 

nå en ökad förståelse för hur ett lärarlags pedagogiska arbete bedrivs och upplevs av 

pedagogerna själva. I kvalitativ forskning ligger fokus på hur människor i olika unika och 

kulturella sammanhang med hjälp av ett utvecklat språk förmedlar känslor och upplevelser, 

något som forskaren med hjälp av djupare förståelse och tolkning kan skapa sig större mening 

om (Bryman 2011:361ff). Vi antar ett subjektivt förhållningssätt där vi genom semi-
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strukturerade intervjuer hoppas på att skapa närhet och delaktighet som skall generera en 

kontextuell förståelse och kunskapsutveckling i linje med vår studies syfte (ibid s.368,414f). 

Den kvalitativa forskningsprocessen kan dock upplevas som ostrukturerad och detta pga. att 

forskaren har med levande material och dynamiska situationer att göra (ibid s.366ff). 

Forskaren kan stöta på hinder, vilket vi också gjorde och som förklaras närmare under kapitel 

4.8 Reflektioner över empiriskt material och metod. Detta kan leda till att forskaren antingen 

får ta ett steg tillbaka i processen eller tvärtom. Vi har därför tänkt på att vara noga förberedda 

och målinriktade, detta för att lättare hålla kvar fokus vid vårt forskningssyfte och inte råka 

glida in på för allt stora sidospår (Bryman 2011). 

 

Kvalitativ forskning har sin motpol i kvantitativ forskning där fokus istället läggs på objektiv 

distansering (Allwood & Erikson 1999:448ff). Den kvantitativa metoden inriktar sig på 

kvantitet snarare än kvalitet, de ser till antal och mängd snarare än till upplevelser och känslor 

(ibid s.457). Forskare av kvantitativ skola fokuserar på siffror presenterade med hjälp av 

statistik, utgår ifrån sin egen uppfattning, prövar teorier och generaliserar för att nå resultat 

baserat på tillförlitlig och styrkt data. Den kvantitativa forskaren rör sig på ett mer följdriktigt 

sätt, denne tar sig mycket systematiskt från det ena stadiet till det andra (Allwood & Erikson 

1999).  

 

Avsikten med vår studie är till skillnad från forskning av kvantitativ ansats med fokus på en 

enda absolut sanning (Bryman 2010:354), att få en ökad förståelse för hur ett lärarlags 

pedagogiska arbete inom en lokal organisationskultur bedrivs och upplevs av pedagogerna 

själva. Vi har med fokus utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv valt att använda oss av 

kvalitativ metod då vi i vår studies syfte anser den bäst lämpad eftersom den bygger på att 

forskaren skall skapa sig en kontextuell fördjupad förståelse gällande den unika verklighet 

som denne valt att studera. Vi kommer därför argumentera för att våra tolkningar under 

avsnitten analys och slutsatser vilar på en tillförlitlighet som säkerställer att vi gått tillväga på 

ett mycket noggrant sätt. För att öka vår studies tillförlitlighet har vi byggt våra intervjufrågor 

(se Bilaga 1), på en omsorgsfull fördjupning av tidigare forskning samt noga utvalda och 

anpassade teorier och begrepp. Vårt resultat överstämmer väl med valda teorier och bakgrund 

vilket ytterligare talar för att vår studies tillförlitlighet. En tillförlitlighet i den meningen att vi 

med hjälp av fyllig data och empiriskt framställda intervjufrågor lyckas fånga den unika 

verkligheten (ibid s.355). Då det hör till vårt ansvar att undersökningen ges en rättvis bild 

vilket betyder att vi som forskare ansvarar för att ha hört och sett till alla medlemmars röst 
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och uppfattning (Bryman 2010:356), gör vi även detta synligt genom att noggrant och precist 

presentera våra sammanställda intervjuers resultat under resultatavsnittet. 

Vi är medvetna om att vår undersökning inte med lika exakthet som kvantitativt utförda 

undersökningar varken kan statistiskt mätas eller replikeras. Begreppet replikation vilket inom 

kvantitativ forskning kopplas till objektivitet och sakriktighet och detta med syfte att undvika 

risker som innebär att forskaren riskerar att ge sig hän egna värderingarna under själva 

forskningsprocessen, en medryckning som enligt kvantitativ ansats skulle kunna påverka 

validitetens reliabilitet dvs. det exakta tillförlitliga forskningsresultatet. Viktigt att poängtera 

är att replikation inom kvantitativ forskning inte bör användas i syfte att kontrollera om 

forskningsstudien är sanningsenlig utan att begreppet snarare innebär att forskningens 

exakthet skall kunna fungera i ett utvecklingssyfte och detta för att vid senare tillfälle än det 

då undersökningen vid första tillfället utfördes kunna föra forskningen vidare (ibid s.169ff). 

Vi tror dock att vår undersökning trots att vi valt att anta en kvalitativ forskningsmetod, skall 

kunna generera en möjlig överförbarhet vilket innebär att även den skall kunna komma och 

genomföras vid ett senare tillfälle och även av andra forskare än oss själva. Detta genom att vi 

fyllt vårt arbete med rik och fyllig information om den unika verklighetens nuläge, att vi 

baserat vår analys och tolkning inte bara på resultatet från våra intervjuer men också på 

tidigare forskning inom ämnet samt kopplat resultatet till väl valda teorier och begrepp 

(Bryman 2010:355).  

 

4.4 Urval  

Första kontakten skedde då vi via telefon hörde av oss till Påskbergsskolan, en grundskola för 

barn i åldrarna 6-15 (F-9) år inom Varbergs kommun. Efter det att vi presenterat vår studies 

syfte, tipsade verksam rektor på Påskbergsskolan om Hagaskolan, också den en grundskola 

med årskurserna F-9 inom Varbergs kommun. Detta med motiveringen om att Hagaskolan i 

samma stund som vi planerar att genomföra vår undersökning, är verksamma inom 

utvecklingsprojektet “OUR”. Detta projekt som vi under bakgrundsdelen i kapitel 2, närmare 

har beskrivit handlar om att anamma ett reflekterande arbetsätt gällande just de specifika 

områden vi med vår studie undersöker. 

 

Vi tog via telefon, kontakt med Mats Oljelund en av Hagaskolans två rektorer, vilken visade 

sig positiv till vår undersökning och såg det som en chans för skolans anställda att vädra 

tankar kring sitt pedagogiska arbete och utvecklingsarbetet. Vi kom under samtalet överens 

om en tid då vi skulle träffas, ett möte som senare ägde rum på Hagaskolan varpå Oljelund 
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gav oss en djupare presentation dels gällande Hagaskolan i stort men också gällande dess 

specifika arbete med “OUR”. Under vårt första möte blev vi också ombedda att mejla över en 

inbjudan till potentiella informanter vilka var i hans händer att välja ut. Det han visste var att 

vi ville ha ett lärarlag på ca 10 pedagoger och att alla verksamma pedagoger oavsett 

pedagogisk yrkestitel gick bra att använda i vår studie.  

 

En vecka passerade utan att vi hört ifrån varken från Oljelund eller några av hans pedagoger 

och vi tog då åter kontakt med honom, denna gång via mejl och fick då till svar att han i sin 

tur också via mejl kontaktat lärarlag som enligt honom skulle fungera i vår studies syfte. Ett 

mejl som han än en gång skickade till sina anställda och denna gång även till oss innehållande 

vår inbjudan, våra intervjufrågor och en förklaring om varför han tycker det är av stor vikt att 

lärarlaget deltar i vår studie. Ytterligare några dagar passerade och fortfarande inget svar, det 

började det bli knappt om tid och vi tog tillslut åter kontakt med Oljelund som i samråd med 

oss bestämde att vi samma dag skulle komma till skolan och personligen träffa och bli 

presenterade för våra tilltänkta informanter. Detta möte togs emot både positivt och negativt. 

Några av informanterna öppnade upp och välkomnade oss varmt medans andra enligt vår 

upplevelse kan ha känt sig klämda och stressade av att bli intervjuade och antog därför en mer 

avvaktande ställning. Mötet resulterade i att vi bokade in 10 intervjuer varav den första 

genomfördes redan samma dag som besöket på skolan ägt rum och de andra intervjuerna 

veckan därpå. Lärarlaget vi intervjuade är ett F-3 lärarlag, dvs. ett lärarlag som arbetar med 

förskoleklasser, klass 1, 2 och 3 samt dess fritidshem. Det består av 4 mindre arbetslag vilka 

tillsammans bildar ett lärarlag.  

 

4.5 Förberedelser 

Det första vi gjorde för att sätta oss in i ämnet var att söka tidigare artiklar och uppsatser på 

internet. Därefter valde vi teorier och tog genom diskussion fram tre teman, utifrån vilka vi 

tillsammans, med valda teorier i åtanke, skrev frågor till intervjuguiden. Det finns en risk när 

man teoretiskt läst på ett ämne att man blir färgad av de begrepp man använder. För att i ett 

tidigt skeende stöta på eventuella svårigheter som skulle kunna uppkomma (Yin 2007:105), 

lät vi en utav rektorerna för Hagaskolan läsa igenom våra frågor för att se om någon utav 

dessa var oklara. För att ytterligare testa om våra frågor var begripliga och tydliga utförde vi 

även en pilotstudie där vi intervjuade en lärare. Efter pilotstudien och Oljelunds genomläsning 

modifierade vi enstaka frågor, då dessa hjälpte oss att se svagheter i vissa frågeformuleringar. 
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4.6 Praktiskt tillvägagångssätt 

Vi använde oss utav semi - strukturerade intervjuer vilka vi sedan tolkade, analyserade och 

knöt till valda teorier. Frågorna i vår intervjuguide författade vi utifrån tre valda teman, men 

vi gick även utanför dessa frågor och följde upp svaren informanterna gav med följdfrågor. Vi 

har intervjuat tio pedagoger vilka arbetar som grundskolelärare, förskolelärare och 

fritidspedagoger på Hagaskolan i Varbergskommun. För att informanterna skulle bli mer 

avslappnade och våga öppna sig, var inte båda två som arbetar med undersökningen 

närvarande vid intervjuerna samtidigt, utan vi delade upp oss och utförde intervjuerna en och 

en. Intervjuerna som tog mellan en halv till en timme skedde under arbetstid på den skolan 

där informanterna arbetar. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan ordagrant vilket 

bildade underlag för senare kodning. Informanterna var vid själva intervjutillfället 

samarbetsvilliga och engagerade i våra frågor och vilket ledde till att själva intervjuarbetet 

kändes avslappnade och flöt smidigt. 

 

4.7 Etiska aspekter av undersökningen 

När man utför studier ute på fältet är det viktigt att fundera över vilka de etiska aspekterna av 

undersökningen är t.ex. vilken påverkan studien kan få på informanterna. Exempel på negativ 

påverkan skulle kunna vara att pedagogen skulle komma att känna sig granskad, kritiserad 

eller börjar tvivla på sina metoder och/eller lärarroll. Vi tror att våra intervjuer till en början 

kan ha skapat stress hos våra informanter, då vi fick känslan av att en del av dem kände sig 

granskade och därför sårbara. Under intervjuerna upplevde vi dock att denna inställning 

ändrades och efter intervjuerna var alla informanter mer positiva, många uttryckte även att de 

tyckte ämnet var intressant. Vi tror att undersökningen på längre sikt kan ha kommit att 

påverka informanterna positivt. Detta genom att de på ett mer filosofiskt plan genom frågorna 

vi ställde började tänka över hur det pedagogiska arbetet går till. Intervjun blev ett tillfälle att 

prata om den kunskap pedagogerna genom sin mångåriga yrkesutövning tillskansat sig, men 

som enligt Municio-Larsson ses som "tyst kunskap", då den jämfört med andra professioners 

yrkeskunskaper på samhällelig nivå inte får samma bekräftelse och legitimitet (Municio-

Larsson 2007:8). Vi tror att informanterna uppskattade vårt intresse för deras arbete, att de 

kände sig sedda i sin yrkesroll och att vi med hjälp av vår studies frågor skapade ett ökat 

reflekterande kring ämnen gällande det pedagogiska arbetet och bemötandet av elever. I 

enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning blev 

informanterna vid förfrågan om delaktighet i studien och vid intervjutillfället informerade om 

att deltagandet i studien är frivilligt, studiens syfte och sekretess, att ingenting som 



 

 23 

framkommer i studien ska kunna spåras tillbaka till en enskild person 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). Det är också anledningen till varför vi inte skriver 

ut informanternas namn, ålder eller kön. Med hänsyn till anonymiteten, är namnen vi i 

presentationen av resultatet använder, fiktiva och slumpmässigt valda. Vi har även valt att inte 

könsbestämma dessa. Personuppgifter har även i linje med konfidentialitetskravet förvarats så 

att obehöriga inte kan ta del av dem. De inspelade intervjuerna har efter studiens avslutande 

raderats eftersom de uppgifter vi har fått fram enligt vetenskapsrådets riktlinjer endast får 

användas för forskningsändamål.  

 

4.8 Reflektioner över det empiriska arbete och metoden 

Även om informanterna själva inte använder samma begrepp som vi som författar 

undersökningen gör, vittnar de genomtänkta svar vi fick om att frågorna inte var överraskande 

eller nya för dem som pedagoger, utan berörde ämnen de uppenbarligen funderade över i sitt 

arbete.  

 

Ett hinder vi under arbetet har stött på är att vi fick vänta länge innan vi fick tag på 

informanter. När vi fick klartecken att vi kunde utföra vår studie på Hagaskolan fick vi, då 

skolan hade ont om tid, vänta på intervjutillfällen vilket ledde till att vi kom efter i vårt 

tidsschema. Vi skrev ihop en inbjudan (Bilaga 2) vilken rektorn sedan mailade ut till sina 

pedagoger och på vilken vi först inte fick några svar. För att öka våra chanser att få 

informanter intresserade av att delta, bokade vi då ett möte med lärarlaget så vi kunde 

presentera oss ansikte mot ansikte och eventuellt boka in intervjuer. Detta möte resulterade i 

att vi fick tag på tio informanter och intervjuarbetet flöt därefter smidigt utan vidare hinder. 

 

Då vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod med hermeneutisk ansats är vi medvetna 

om att vårt resultat förmodligen inte hade blivit detsamma om studien skulle genomförts vid 

ett senare tillfälle. Vi tror också att vårt resultat hade visat annorlunda om vi istället för att 

genomföra semistrukturerade intervjuer hade valt att observera lärarlaget. Andra tankar som 

kommit upp under studiens gång är om resultatet hade blivit annorlunda om skolan inte varit 

involverade i arbetet med OUR och detta då vi är av den tron att verktyget har kommit att 

påverka pedagogernas dagliga, praktiska arbete. Vi har därför fört diskussioner om att det 

hade varit intressant om vi hade haft tillgång till fältet innan det involverades i OUR och detta 

för att jämföra skolans organisationskultur innan projektet med hur organisationskulturen nu 

under utvecklingsarbetet samt efter, sett ut. Som det är nu drar vi våra slutsatser utifrån 
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pedagogernas erfarenheter men vi har själva ingenting att jämföra resultatet emot, som t.ex. 

observationer eller intervjuer från innan utvecklingsarbetet drog igång. 

 

5. Presentation av materialet 
I följande kapitel kommer vi presentera vårt resultat. Materialet har samlats in genom 

intervjuer och eftersom arbetet med visionen till stor del kommit att färga den lokala 

organisationskulturen på Hagaskolan kommer vi börja presentationen med en beskrivning av 

hur OUR arbetsprocess mer i detalj gick till, från informationsintervju med Mats Oljelund, 

rektor på Hagaskolan.  

 

5.1 Intervju med Mats Oljelund och "OURs arbetsprocess" 

Efter att inledande intervjuer utförts blir det tydligt för oss att utvecklingsarbetet på skolan 

dvs. arbetet med visionen och kärnvärderingarna till stor del har kommit att färga den lokala 

organisationskulturen. Vi träffar därför Mats Oljelund för en intervju där han berättar om 

“OUR” konceptet. Före vi går in på själva redogörelsen för denna intervju vill vi åter lyfta att 

Hagaskolans intresse för involverande i OUR projektet startade efter det att skolan blivit 

granskad av skolverkets inspektion varpå de fått i uppdrag av skolverket, att göra Hagaskolan 

till en sammanhållen skola.  

 

Informationsintervjun med Oljelund tar sig form då han berättar att själva arbetet enligt OUR-

modellen bygger på att man under två dagar, skapar en gemensam, delad vision. Detta är en 

utvecklingsprocess i vilken all personal på skolan är delaktig. Oljelund säger att som ledare i 

detta arbete kan man inte vara för styrande, man kan uttrycka vad man tycker och tänker om 

olika delar i arbetet men man kan inte bestämma att “nu gör vi så här!”. Om medarbetarna 

känner att någon annan har bestämt vad som ska göras, tappar de känslan av delaktighet och 

då faller hela iden med verktyget. Han berättar också att det under de två inledande dagarna 

rådde diskussionsförbud och att detta arbetssätt var nytt för många på skolan. Vad man med 

det ville var att undvika en kamp mellan åsikter och att alla medarbetare istället skulle få 

komma till tals. Oljelund menar att många nog fick en "aha-upplevelse", att man kan 

åstadkomma någonting utan att diskutera samtidigt som alla har sin röst med. Som 

utgångspunkt för de två inledande dagarna fanns åtta utvecklingsområden dvs. 

frågeställningar varav en byggde på det skolverket också frågat efter nämligen; "Hur skall vi 

skapa en sammanhållen skola?". De åtta utvecklingsområdena bestämdes genom att skolan 

vid tidigare skede skickat mängder med skoldokument som IUP (individuella 
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utvecklingsplaner för elever), protokoll från möten, likabehandlingsplaner, 

kvalitetsredovisningar till sina coacher dvs. de som leder projektet. Dessa som i sin tur, 

baserat på det material de fått från skolan plockade fram ca 60 förslag på vad Hagaskolan för 

att kunna utvecklas skulle jobba med. 60 förslag som ledningen för skolan sedan fick titta på. 

Dessa fick även själva föreslå egna utvecklingsområden och ur dem tillsammans med de 60 

förslagen från coacherna plockade skolans ledning fram sammanlagt åtta områden för 

utveckling som de senare skulle arbeta vidare med. Oljelund berättar också att det endast är i 

denna del som ledning haft möjlighet att styra processen och detta med hjälp av de åtta valda 

utvecklingsområdena, peka ut vad det hela skall röra sig om.  

 

Under dag ett av de två inledande i utvecklingsarbetet blev personalen indelade i grupper och 

jobbade därefter utifrån varje frågeställning. Genom brainstorming kring varje enskild 

frågeställning fick var och en i turordning komma till tals och föreslå saker utan någon form 

av diskussion. Detta skedde i så många rundor att personalen till slut inte hade fler idéer och 

det hade då skapats en lista på ca 25-30 förslag runt just den frågan. Därefter vidtog ett 

röstningsförfarande där alla hade ett antal röster som de i tre omgångar, fick lägga på olika 

förslag. På detta sätt kom gruppen fram till en topp tre. Fem grupper gjorde samma sak med 

alla dem här åtta frågorna och sedan kunde man se vilka förslag som var lika mellan de olika 

grupperna. Efter detta röstade personalen på det sammanlagda resultatet och tillslut kom man 

fram till att varje fråga genererade tre förslag som sa vad man utifrån varje fråga skulle jobba 

med, och utifrån dessa svar har det satts ihop en vision. Tre personer fick skriva visioner, 

rektorerna var med och fick skriva en vision, och två från personalen skrev varsin vision. 

Uppgiften var att allt som kommit fram skulle vara med och bindas ihop till en läsbar text. 

Alla formuleringarna i visionen har alltså uppkommit under röstningsförfarandet.  

 

Dag två startades av att man delade ut de tre visionerna till resten av personalen som i sin tur 

fick ringa in vad de tyckte var bra och inte. De fick de också till uppgift att markera den av de 

tre visionerna som de tyckte var bäst. Dessa samlades därefter in, granskades och 

sammansattes till en gemensam vision. Sedan fortsatte detta redigerande av visionen, alla fick 

komma med kritik av visionen i ett antal omgångar till man upptäckte att ingen hade någon 

mer kritik till innehållet. Ur visionen plockades det sedan på ett motsvarande sätt fram tre 

kärnvärderingar för Hagaskolan, vilka kom att bli;  

 

• Vi ska respektera varandra och våra olikheter 



 

 26 

• Vi ska stödja, uppmuntra och hjälpa varandra 
• Vi samarbetar mot gemensamma mål med kunskap i fokus 

 

5.1.1 Forskargrupper och arbetet med en sammanhållen skola  

Nästa del i arbetet blev att ur visionen identifiera ett antal områden som handlar om bl.a. 

elevers lärande, förhållningssätt och bemötande, vad det finns för miljöer på skolan, skolans 

information och kommunikation vilket ledde till ett bildande av fem forskargrupper. 

Kommande år arbetade personalen på skolan i någon självvald forskargrupp där de forskade 

runt valt ämne. Under ett år har man i sin självvalda forskargrupp tittat på vad forskningen 

säger om ämnet sedan plockar varje forskargrupp fram två rekommendationer som de i 

gruppen tycker är viktigt att hela skolan arbetar med framöver. Oljelund menar att garanten 

för detta utvecklingsarbete är att det hela tiden finns krav på att allting ska vara 

forskningsanknutet. Man kan alltså inte bara hitta något eget utan man måste tydligt visa att 

det finns vetenskapliga belägg för rekommendationerna 

 

Efter ett år, blev det tio rekommendationer. Alltihopa syftar till att eleverna skall utvecklas i 

skolan och på ett bättre sätt nå målen. I varje forskningsgrupp är någon utskott vilket innebär 

att den personen driver utvecklingsområdet, detta därför att det måste finnas någon som tar 

initiativen och ser till att idéerna kommer ut i verksamheten. Arbetsgrupperna är mixade från 

F-9, detta var viktigt just eftersom Hagaskolan fått i uppdrag att föra samman skolan till en 

enhet.  

 

Oljelund vill påverka den lokala organisationskulturen på skolan och de jobbar bl.a. med att 

försöka få igång en feedback-kultur på skolan. En kultur där man kan ge varandra feedback 

och där det är en naturlig del att i undervisningssituationer, stödja varandra. Rektorerna 

arbetar idag för att man på skolan ska ha öppna dörrar, att man ska kunna komma in, lyssna 

på varandra och få en kultur där man lär av varandra. Oljelund anser att det ligger en styrka i 

det kollektiva lärandet, att det idag finns mycket forskning som visar på hur effektiv inlärning 

är när man lär tillsammans. Han pratar om att han vill få in ett reflekterande förhållningssätt 

hos pedagogerna såväl som hos barnen, att de redan från början när de är små får känna att de 

är delaktiga i och kan styra sitt lärande.  
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5.1.2 Mentala modeller  

Oljelund talar om att det är ute i klassrummen och grupperna saker ska hända, det är där den 

stora kraften finns och händer det fel saker därute faller allting. Man måste därför få det att 

hända rätt saker och vidare menar Oljelund att för att kunna åstadkomma förändring krävs att 

man arbetar i högre nivåer. Han syftar då på så kallade mentala modeller och säger bl.a. att; 

 

"En mental modell har ju varit sen 1842 i skolan att det ska stå ett antal bänkar i 

rader såhär och läraren står där och eleverna sitter här, alltså det är ju en mental 

modell om skola. Ett klassrum, om jag säger klassrum får de flesta människor den 

bilden framför sig och det är en mental modell. Ska du ändra på denna mentala 

modell, ett klassrum behöver ju inte se ut så, det kanske är soffor och kuddar, det 

kanske är massa spännande saker i ett klassrum, ett spännande rum och kliva in i (..) 

Ett rum kan ju betyda mycket och hela miljön här på skolan betyder ju jättemycket. 

Hur ska det se ut, det som begränsar oss är det som sitter här uppe i huvudena på oss, 

de mentala modellerna."  

 

Att ibland hamna i situationer som visar att man kanske inte har “rätt” och på så vis bli 

utmanad i sitt tankesätt kan vara nyttigt och leda till att man lär sig något nytt. Som ledare i 

den här processen menar Oljelund att även de som rektorer i sitt ledarskap har ändrat mycket i 

sina mentala modeller. Rektorerna ska fungera som pedagogiska ledare, vara närvarande i 

verksamheten men inte styra för mycket och i början var det svårt för dem att fullt ut lita på 

processen. Speciellt då utvecklingsarbetet ibland har hamnat i kris. Då har de kunnat känna att 

det håller på att haverera. I kontakten med sin coach fick de vid sådana tillfällen svaret; 

 

"Vad bra nu är ni på väg, nu börjar det hända saker här, nu börjar ni rota i dem 

mentala modellerna och då blir det alltid såhär. Det blir alltid konflikter, det blir 

alltid bråk, det blir alltid strid om saker. Man ifrågasätter förutfattade meningar och 

när du börjar ifrågasätta dig själv och dina tankar, det är då du börjar protestera och 

tycka att; nej, det här vill jag inte vara med på. Det kan man ju bara gå till sig själv, 

det här med att man blir övertygad om att man ska göra någonting annat än vad man 

alltid har gjort, är inte så lätt alla gånger. Alla förändringar innebär alltid att du 

hamnar i någon slags kris och så kommer du vidare sen."  
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Hagaskolan är nu inne på sitt tredje år i arbetet med "OUR" vilket egentligen är det sista och 

det är nu det ska börja ska märkas i verksamheten. Nyligen gjordes över hela kommunen en 

enkätundersökning som heter kunskap och lärande, i vilken Hagaskolan fick ett positivt 

resultat. Oljelund menar att han i utvecklingsarbetet med OUR ser en positiv utveckling, men 

säger samtidigt att det är svårt att bedöma eftersom han så gärna vill tolka det positiva 

resultatet som att det har med utvecklingsarbetet på skolan att göra.  

 

5.2 Intervjuer med lärarlaget 

Då Hagaskolan i skrivande stund befinner sig mitt i en förändringsprocess av den lokala 

organisationskulturen, kan situationen som alltid under förändring, upplevas som extra 

känslig. Av hänsyn till våra informanter och den pågående processen, är det därför extra 

viktigt att enskilda informanter hålls anonyma och inte kan spåras eller pekas ut. Det är också 

anledningen till att vi i presentationen av empirin använder oss utav slumpmässigt fiktiva, ej 

könsbestämda namn. Alla citat tagna direkt ur intervjuerna presenteras i kursiverad form. 

Istället för att redogöra för var intervju för sig har vi också av hänsyn till våra informanters 

anonymitet, sammanställt resultatet i fyra teman. Dessa teman är; institutionell styrning, 

arbetet med OUR, lärarlagets svårigheter, möjligheter och utmaningar samt pedagogiskt 

förhållningssätt i vilken ledarskapet i rollen som pedagog ingår. 

 

5.2.1 Institutionell styrning 

Samtliga pedagoger vi intervjuade uppfattade nationella styrdokument som läroplan, skolans 

mål och skollag relativt öppna för eget tolkande och de känner stor frihet när det kommer till 

deras roll som pedagog och deras praktiska arbete med eleverna. Inställningen till skolans 

nationella styrdokument är övervägande positiv, några talar om skolans lagar och regler som 

en trygghet och bas för dem att luta sig mot, både när det kommer till det praktiska arbetet 

men också när det kommer till att förklara för föräldrar eller allmänhet varför de gör vissa 

saker eller arbetar på ett visst sätt. Att de då kan hänvisa till styrdokument som skollag, 

läroplan och mål menar de ger dem en trygghet och starkare grund att stå på.  

 

Det framkommer dock i intervjuerna att skolan har förändrats och genom dokument blivit mer 

styrt på senare år. Det administrativa arbetet har ökat, och pedagogerna har därmed fått mer 

pappersarbete som omdömen och dokumentation. Några pedagoger talade om, ett senare 

nationellt styrdokument, riskanalysen som någonting hindrande. Detta är framtaget efter en 

olycka vid en skolutflykt någonstans i Sverige för ett antal år sedan och innebär att var gång 
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pedagogerna planerar att ge sig iväg från skolans område måste de göra en noga beskrivning 

över vilken väg de har för avsikt att ta och vilka eventuella risker som kan komma att 

uppkomma. Detta ska bedömas och godkännas av rektor, en process som av pedagogerna 

upplevs som både omständig och tidskrävande, vilket många gånger satt stop för flertalet 

spontana utflykter med klasserna.  

 

Även andra saker kan upplevas negativt på ett styrande sätt i det pedagogiska arbetet. 

Majoriteten av pedagoger pratar om tiden som en styrande faktor och om en administrativ del 

inom arbetet som med åren har kommit att ta mer och mer tid från det praktiska arbete med 

barnen, vilket upplevs negativt, någon uttrycker det; "tär på kvalitén i det övriga arbetet" 

(Lisa). Andra saker som tagits upp, som i arbetet upplevs styra på ett begränsande sätt, är en 

alltför begränsad ekonomi och några pedagoger säger sig ibland vara negativt styrda av 

schemat. Ida som är förskolelärare säger bl.a; 

 

“Ja det blir mycket avbrott och så känner man det att jag man är, kanske skulle vilja 

fortsätta liksom, med det man håller på med och då skall man göra nått annat och det 

är lite så ibland så styrt, är det men det är ju framförallt tiden som styr.” (Ida) 

 

Kontakten med närmaste chef upplevs i lärarlaget som god, ingen av pedagogerna var direkt 

negativ. Hälften av pedagoger efterfrågar dock mer fysisk närvaro, efterfrågar mer spontana 

besök ute i verksamheterna. Någon önskade uttryckligen att bli mer sedd i sin yrkesroll. 

Några frågar efter mer ledarledda möten inte bara i de små arbetslagen utan även när det 

kommer till gemensamma möten med hela F-3 lärarlag. Detta samtidigt som samtliga 

informanter uttrycker sin förståelse för att det handlar om en stor skola och att det därför inte 

kan vara lätt att hinna med allt och alla så ofta som de kanske hade önskat och de anser att 

kontakten, som huvudsakligen sköts via mejl fungerar bra. En utav pedagogerna frågar efter 

mer sammanhang bakom och förklaringar till varför vissa beslut har tagits, och inte bara vad 

eller att någonting har beslutats och flera pedagoger saknar kontakten man får när man träffas 

ansikte mot ansikte. Lisa efterfrågar en ledning som står bakom sina anställda och uppmuntrar 

dem, och uttrycker sig såhär; 

 

“Föräldrar kan komma med de mest bisarra grejer och för att kunna stå bakom och 

tala om att vi har ett stort problem här, att det inte är den utpekade läraren det är fel 

på.. men det ser man sällan rektorer som verkligen står upp, man läser om dom ibland 
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i fackpress kan man göra, men annars så, .. det är en viktig grej, just ledarskapet då, 

det är viktigt, stå bakom, försvara, försvara sin skola.” (Lisa) 

 

Lisa är inte kritisk till Hagaskolans lokala organisationskultur utan till skolans 

organisationskultur ur ett nationellt perspektiv. Vad hon snarare menar är att skolan ofta 

förskjuter problem på syndabockar istället för att ta ansvar och påtalar här vikten av att känna 

att man har en ledare som står bakom sina anställda. Istället för att peka ut syndabockar, 

efterfrågar Lisa ett relationellt perspektiv i det organisatoriska arbetet med problemen inom 

skolan.  

 

5.2.2 Arbetet med OUR 

Arbetet med OUR har kommit att bli en stor del av Hagaskolans lokala organisationskultur 

och detta arbete har trots en inledningsvis återhållsam inställning till utvecklingsarbetet från 

pedagogerna, i våra intervjuer framstått som övervägande positivt. Katja säger bland annat;  

 

“Jag har som sagt tillhört den här skolan i (..) år, och vi har aldrig kommit överens 

någon gång. Förrän nu. Alla är med och de som inte håller med, de är med de också.” 

(Katja) 

 

Flertalet pedagoger tycker detta arbete har ökat sammanhållningen på skolan. De har sett det 

som ett tillfälle att komma närmre varandra, att man får ett vi-tänk snarare än ett vi och dom 

tänk som kan minska uppdelningar mellan olika lärarlag och grupper. De anser att arbetet 

med visionen har lett till att de i högre grad reflekterar över sitt arbete och därmed utvecklas i 

sin roll som pedagog. Nästan alla intervjuade pedagoger anser att arbetet med OUR har 

påverkat arbetet med eleverna positivt och ser detta arbetet som givande. Samtidigt talar några 

om arbetet med OUR som tidskrävande, som ytterligare en uppgift vilket tar tid från det 

praktiska arbetet med eleverna. Göran säger; 

 

“Men jag är liksom positiv till det här att man har fått reflektera, men det är ju också 

och det ska ju sägas, det har ju tagit tid, det e sådant som har kommit på allt annat. Vi 

nu under dom här åren också ska göra i skolan med alla våra dokument och 

dokumentationer allt, allt allt så det är ju den här tiden då, var ifrån ska tiden tas?” 

(Göran) 
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När arbetet med visionen och OUR kommer på tal, pratar många inledningsvis om 

kärnvärderingarna och visionen som klyschor eller floskler, Klas tycker t.ex inte att man ska 

jobba som lärare om man inte följer kärnvärderingarna, han menar att dessa är någonting 

självklart som alltid bör ingå i allt mänskligt samspel. Lisa var den enda som uttryckligen 

intog en skeptisk hållning inför att utsättas för sociala påtryckningar från ledningen, vilket 

hon uppfattar vissa delar av arbetet enligt OUR-modellen som. Hon menar att socialt samspel 

istället ska komma spontant; 

 

"allt går att skriva med ord, det går att göra det, och styra med ord och dokument, 

men när man kommer in på sådana saker som mänsklig samvaro och relationer på en 

arbetsplats, så det finns ju inga ord för det, vad egentligen handlar om". (Lisa) 

 

Samtidigt är Lisa positiv till hur kärnvärderingarna praktiskt etableras i det dagliga arbetet, 

vilket framgår i uttalanden som; “Vi hjälper varandra här, det är en kärnvärdering”. Skrapar 

man lite på ytan märker man alltså att pedagogerna inte är så negativt inställda till arbetet med 

visionen som det kanske först verkar. Samtliga pedagoger arbetar för att synliggöra visionen 

och kärnvärderingarna i det praktiska arbetet. Detta kan göras genom att exempelvis prata 

med barnen om att nu arbetar vi med detta som hör till kärnvärderingarna, som Saga en 

fritidspedagog uttrycker sig; “att titta nu bedriver vi ett samarbete där vi arbetar mot ett 

gemensamt mål med kunskap i fokus” eller genom att prata om konflikter med barnen när de 

dyker upp och på så vis arbeta för att lära den att respektera och ha tolerans gentemot sina 

medmänniskor samtidigt som man som pedagog visar samma respekt och tolerans gentemot 

barnen.  

 

5.3 Lärarlaget - svårigheter, möjligheter och utmaningar  

Inom lärarlaget verkar det inte finnas några större konflikter än att lärarlaget själva klarar av 

att lösa dessa. Det råder en kultur där man hjälps åt, stöttar varandra, för öppna och raka 

dialoger kollegor emellan samt arbetar mot samma mål och regler. Flera pedagoger menar att 

det är högt i tak, att det råder en avslappnad stämning där man kan prata om det mesta. 

Samtliga pedagoger tycker att delaktighet i lärarlaget och ett gott samarbete är otroligt viktig 

för att det pedagogiska arbetet ska bli så bra så möjligt och för att trivas på arbetsplatserna. 

Lisa vill planera undervisningen själv men säger sig gärna utbyta tips och tankar med sina 

kollegor samt påtalar vikten av att hjälpa varandra. Känslor av gemenskap på arbetsplatsen 

ses av samtliga pedagoger som viktigt, och flertalet talar om trygghet som en viktig känsla att 
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ha när det kommer till samarbetet med sina närmaste kollegor. Många pratar om vikten att 

komplettera varandra och ett samarbete över gränserna vilket innebär att lärare, förskolelärare 

och fritidspedagoger tar hjälp av varandra och arbetar tillsammans. Några tog upp att 

samarbetet över gränserna ibland har lett till känslor av utnyttjande då eget arbete och 

planerande ofta får läggas åt sidan, för att de just då behövs som hjälp på annat ställe. Men de 

ser trotts detta att samarbetet överlag fungerar positivt, eftersom man då är med, ser och följer 

eleverna under hela dess skoldag. Några fritidspedagoger poängterar i samband med 

“samarbetet över gränserna” hur viktigt det är att lyssna till sina medarbetare och respektera 

varandras yrkesroller, att var och en får lov att göra det den är utbildad till. Rune uttrycker sig 

såhär; 

 

"Ja och sen får man ju respektera att man har olika kompetenser, som jag har ju inte 

kompetensen för att lära barnen läsa, för det är jag inte utbildad till. Jag är utbildad 

för att ta hand om det sociala och det är jag duktig på. Sen finns det ju andra som 

också är det naturligtvis, men det är min huvuduppgift och det får man ju inte heller 

glömma. Utan jag är faktiskt utbildad till det." (Rune) 

 

Genom våra intervjuer har det framkommit att en viss hierarki råder och några pedagoger 

påtalar att det både inom och mellan lärarlagen finns ett vi och dom-tänkande. Ett flertal talar 

om skolans storlek som eventuell bakomliggande orsak, att de som arbetar med de äldre 

åldrarna och då även i andra byggnader på skolans område har lite andra ideologier än vad 

lärarlaget F-3 har. Rune hävdar att vissa anser att lärare har högre status än fritidspedagoger 

och säger bland annat; 

 

"Jo för det är många som tror att lärarna är lite, många tänker så att lärarna är lite 

bättre, det har man ju märkt, dom som jobbar i stora skolan som vi säger då. Ja men 

att de är ni som jobbar därnere, lite sådär, lite nedvärderande kan det låta ibland" 

(Rune)  

 

5.4 Pedagogiska förhållningssätt  

I det praktiska arbetet och bemötandet av elever arbetar pedagogerna med sociala frågor som 

rör jämlikhet. De vill sprida demokratiska värderingar och verka för olika former av 

inflytande, rätten att vara annorlunda och likabehandling. Rent praktiskt lägger pedagogerna 

stor vikt vid att försöka se till varje elevs unika förmåga. De arbetar även aktivt för att 
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uppmuntra elever till samarbete och ta hänsyn till andra individer. Genom att pedagogiskt och 

demokratiskt ställa krav, och då inom ramen rimliga krav, samt förlägga ansvar på eleverna, 

främjas känslor av ansvarstagande och självständigt tänkande. Färdigheter som hjälper dem i 

deras framtida liv och dess olika sociala relationer, en utveckling och mognad som hjälper 

dem att förhålla sig till både teoretiska men också praktiska samhällsregler. De uppmuntrar 

till aktivt deltagande i undervisningen och olika situationer som kan uppstå på raster, ett 

inflytande som skall ligga till grund för utveckling av elevernas ansvarstagande, reflexivt 

tänkande och sociala förmågor. Detta åstadkoms genom att t.ex. uppmuntra elever till att 

aktivt delta i diskussioner, komma med åsikter och synpunkter.  

 

Pedagogerna tycker det är viktigt att vara flexibel och de vill ge plats för och uppmuntra det 

spontana och Klas sa bland annat; 

 

"Om det är någon som kommer med en liten larv. Att då lägger du undan allting om 

inte det är någonting riktigt måste. Då kan vi titta på den lilla larven, kan leta upp i en 

bok, vad kan det här va för en larv och så kan det här bli nästan som ett litet tema." 

(Klas) 

 

Olof menade att den planering som han tillsammans med kollegor gjort i förväg, ofta får 

läggas åt sidan då det dyker upp andra saker som får ta dess plats istället. Att pedagogerna ger 

plats för det spontana märktes även på att de sa sig ta tag i konflikterna mellan barnen direkt 

när de uppstår, och att de då pratar mycket med barnen om hur man bemöter varandra. Några 

påtalar att genom att låta alla komma till tals vid konfliktsituation och diskutera det som hänt 

med eleverna hoppas de bidra till ett utvecklande av ett reflekterande hos dem, över hur man 

talar till och bemöter andra. Dessa situationer kan även leda till ett utvecklande av språket 

vilket ger eleven verktyg för att senare bättre kunna respektera och möta andra. De jobbar 

även mycket med att lära eleverna samtala med varandra t. ex ge varandra beröm för att 

utvecklas. Även med känslor, hur olika sätt att bemöta andra känns inuti; 

 

“Sen pratar vi väldigt mycket i klassen om känslor. Vad dem känner för olika saker; 

Om du har sagt nått bra till nån; Hur känns det? Om du har sagt nått dumt till nån; 

Hur kändes det här inne då (visar genom att hålla sig på bröstet)? Finns det 

någonting du kan göra åt det om du börjar känna såhär, inuti, dig? Hur e jag då, om 
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jag vågar, faktiskt be om förlåtelse? Jo då e jag modig. Vad e mod för någonting?” 

(Klas) 

 

Det är viktigt för pedagogerna att motverka en nedtryckande miljö då de menar att för att 

barnen ska kunna ta till sig kunskap måste de känna sig trygga och de ser det därför som 

viktigt att skapa en trygg och inspirerande miljö för eleverna. Några pedagoger talade om att 

barn av idag skiljer sig från förr, de har andra intressen, dem vill veta saker, dem tar reda på 

saker och ifrågasätter på ett helt annat sätt än vad barn för 30 år sedan gjorde. En del talar 

också om hur viktigt det är att vuxna lyssnar till barnet, att barnet känner att dennes ord är lika 

mycket värda som de vuxnas och att man som vuxen absolut inte får kränka dessa barn och 

deras åsikter. 

 

“jag älskar dem som vågar vara sig själva. Och de blir faktiskt fler och fler, sen är det 

många som inte vågar sticka ut utan gör som alla andra. Men jag tycker det är 

jättehärligt och man ska vara väldigt, väldigt försiktig så att man inte tycker ner dem 

här barnen, som vågar stå upp och prata och är spontana och kommer med idéer och 

som ja hörs helt enkelt.” (Rune) 

 

Eftersom fritidsgrupperna är så stora blir det på fritids mest att man jobbar med hela gruppen, 

istället för de enskilda eleverna, men flera pedagoger tar upp att de därför tycker det är extra 

viktigt att varje barn, varje dag, känner sig sedd. Målet de hela tiden strävar mot, och vilket de 

tror sig leva upp till, är att varje dag ha sagt någonting till varje elev. Samtliga pedagoger talar 

om vikten att se till varje elev som unik individ men också till gruppen som helhet, och alla 

pedagoger såväl lärare, förskollärare och fritidspedagoger talar om att de vill hålla en dialog 

med gruppen och att gruppen är delaktig. De vill inte vara som Lisa uttrycker sig;  

 

"Man måste kunna se eleven som både enskilda individer och som grupp annars kan 

man inte undervisa överhuvudtaget, då får man bli informator i så fall" (Lisa). 

 

Elever har flera forum för medbestämmande bl.a. på fritids har de möte en gång i veckan, där 

pedagogerna frågar om det har hänt någonting speciellt förra veckan, om det finns någonting 

som barnen skulle vilja prata om eller har någon åsikt om. De kan även komma med 

önskemål om det är någonting de saknar eller tycker behövs köpas in. Skolans elevråd har en 

brevlåda där barnen får lägga lappar, kan vara både anonyma och med namn, kring saker som 
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barnen tycker elevrådet ska ta upp. Även två representanter från varje klass, verkar som 

elevrepresentanter i elevrådet. De fungerar så att i varje klass har man klassråd, och det som 

kommer upp där tar elevrepresentanterna med sig till elevrådet. Det som bestäms i elevrådet 

förs sedan vidare till rektorn.  

 

Några av pedagogerna anser att de ibland får sköta saker som upplevs inte höra till skolans 

uppgift, som exempelvis konflikter mellan grannar. Någon pedagog tar upp en annan situation 

med barn som glömt badkläder. De fick då låna vilket ledde till att en del struntade i att packa 

badkläder för att skolan ändå fixade det. Denna person upplevde då att skolan fick ta över 

någonting som kanske egentligen inte hör till skolans uppgift, att tillhandahålla badkläder. 

 

5.4.1 Ledarskap i rollen som pedagog  

Alla pedagoger pratar om ett situationsanpassat ledarskap där de “lyssnar in” och varierar sina 

ledarstilar beroende situation, grupp och hur självgående varje elev är. Saga anser att; 

 

“Man får ju läsa in gruppen och sen får man ju försöka anpassa efter varje individ, 

samtidigt som man anpassar efter hela gruppen. Det är väldigt viktigt att man gör det. 

Tycker jag.... För det som är bäst för den här gruppen, behöver ju inte vara bäst för 

en annan grupp” (Saga) 

 

Med behovsanpassning, vilket är ett ord pedagogerna använder, menar pedagogerna att de i 

sin roll som ledare antar antingen en stödjande, pushande, kravställande eller låt gå ledarstil 

och detta beroende på vilken årskurs och individuell mognad de uppfattar hos eleven. I de 

lägre åldrarna krävs en mer styrande roll, detta för att eleverna är små, kommer från olika 

bakgrund med olika regler, och inte känner varken pedagogerna eller varandra. Pedagogerna 

antar styrande förhållningssätt, dels för att få ihop gruppen men också för att lära eleverna de 

regler som råder på skolan. Denna styrande ledarroll kan övergå till en mer handledande roll 

allt eftersom eleverna lär känna både varandra och pedagogen, skolans regler och utvecklas 

till att ta mer eget ansvar.  

 

Målet för pedagogerna är alltså en mer handledande roll, där eleven själv i sitt lärande, är så 

delaktig så möjligt. De vill uppmuntra elevens eget reflekterande, stödja dess idéer och 

funderingar och i så stor utsträckning så möjligt få eleverna att själva lösa eventuella 

utmaningar och problem som kan uppstå. De anser att det av dem som ledare krävs en 
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flexibilitet för att på rätt sätt kunna lyfta varje elev. Pedagogerna anammar en styrande 

ledarstil när det kommer till skollagen och läroplanen och de mål som eleverna förväntas 

uppnå. Samtidigt författas den individuella utvecklingsplanen, där man skriver ner vad eleven 

behöver arbeta med, elevens individuella mål, tillsammans med läraren, föräldrar och elev. På 

detta sätt blir elev och förälder till viss del delaktiga även i planerandet av barnets utbildning 

och eleven ges dem rätta förutsättningar och medel för att utvecklas kunskapsmässigt efter 

egen nivå. Pedagogerna ser sig alltså överlag som en styrande handledare då de besitter en 

yrkeskunskap samtidigt som de är noga med att inte köra över elevernas egna funderingar.  

 

6. Socialpsykologisk analys och tolkning 
För att kunna svara på vår frågeställning följer här en analys av vårt insamlade empiriska 

material. Materialet kommer att analyseras med hjälp utav valda teorier och tidigare forskning 

i ett försök att nå ökad förståelse av hur organisationskulturen på nationell och lokal nivå, 

inom skolan påverkar lärarlagets pedagogiska arbete och bemötande av eleverna.  

 

6.1 Organisationskultur  

Då vi med ett socialpsykologisk och relationellt perspektiv vill svara på vår frågeställning; 

”hur organisationskulturen på Hagaskolan i Varberg påverkar det intervjuade lärarlagets 

pedagogiska arbete och bemötande av eleverna” börjar vi med att titta på hur pedagogerna 

upplever och påverkas av den nationella organisationskulturen.  

 

6.1.1 Nationell organisationskultur 

Den institutionella styrningen av skolan, det som Rask och Wennbo (1983) kallar det 

pedagogiska styrsystemet som mål i skollag, läroplan och skolförordningar upplevs av 

pedagogerna som positivt. Det ger dem trygghet, någonting att luta sig mot, de kan använda 

skollag och läroplan i sitt möte med föräldrar och allmänhet för att förklara varför man gör 

vissa saker och dessa riktlinjer är något alla pedagogerna har med sig i sitt praktiska arbete. 

Resultatet visar att pedagogerna anser det pedagogiska styrsystemet som relativt öppet för 

eget tolkande och de känner stor frihet i sin roll som pedagog gentemot detta.  

 

Det administrativa styrsystemet som består av regler, förordningar, föreskrifter och 

anvisningar upplever pedagogerna ibland kan gå till överdrift. Som exempel tar många av 

pedagogerna upp riskanalysen som någonting de uppfattar hindrande i deras arbete. De tycker 

också att dokumentation och det administrativa arbete som läggs på deras bord under senare 
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år har ökat, en dokumentation som ofta anses intetsägande. Effekten av ökat administrativt 

arbete, utan motsvarande ökad arbetstid, blir istället att det praktiska arbetet med barnen blir 

lidande. Tidsbrist leder till att pedagogerna inte hinner möta elevens Vem.  Detta kan kopplas 

både till Alvesson (2009) och Biesta (2002) som båda skriver om organisationskulturer med 

fokus på ett tekniskt kunskapsintresse, i detta fall det administrativa styrsystemet inom 

skolans värld, vilket har ett punktuellt perspektiv och som ges stort utrymme att kontrollera 

verksamheten och därmed fungerar som medel för att uppnå vissa mål och resultat. Detta 

administrativa styrsystem men i viss grad även det pedagogiska målstyrningssystemet bidrar 

till att pedagogerna får ett punktuellt perspektiv och ser eleven som Vad (von Wright 2000). 

Detta genom att pedagogerna genom nationell styrning får till sig ett ideal av hur en elev bör 

vara och ska enligt dessa mål och anvisningar sedan arbeta för att varje elev ska uppnå dessa 

mål. Det pedagogiska styrsystemet där skollag och läroplan ingår utgår dock ifrån en 

helhetssyn vilket det administrativa styrsystemet med dess punktuella perspektiv, ibland står i 

direkt motsatts till. Detta punktuella perspektiv kan man se bl. a genom att regler ibland ger 

föreställningen att verkligheten går att dela upp i mindre bitar, eller att när kursen inom olika 

ämnen planeras, glöms skolans övergripande läroplansmål t.ex. en skola för alla och 

solidaritet med de svaga, tillhörande det pedagogiska styrsystemet, ibland bort. Är det så att 

man använder det administrativa styrsystemet för att hitta det som avviker från det normala, 

och därmed hindrar skolan och dess pedagoger att genomföra sitt pedagogiska arbete, att 

uppnå det pedagogiska mål och krav som ställs på dem, att möta varje elev där denna är. 

 

6.1.2 Lokal organisationskultur 

Den nationella organisationskulturen inom skolan, kan en enskild skola knappast förändra då 

det handlar om nationella riktlinjer och mål men däremot den lokala. För två och ett halvt år 

sedan inleddes ett samarbete med det internationella nätverket OUR och ett utvecklingsarbete 

på Hagaskolan. I våra intervjuer framkommer att detta arbete till stor del kommit att påverka 

den lokala organisationskulturen på skolan och majoriteten av pedagogerna pratar positivt om 

denna utveckling,  

 

Den lokala organisationskulturen inom lärarlaget präglas av en kultur där man hjälper, stödjer 

och arbetar för att komplettera varandra. Vårt resultat visar att det råder ett gott arbetsklimat 

där man respekterar varandras yrkeskompetenser men även varandras olikheter som personer. 

Eftersom vi inte undersökt skolan innan utvecklingsarbetet med OUR drog igång kan vi inte 

jämföra organisationskulturen nu med hur den var tidigare, utan vi konstaterar istället att som 
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det är nu råder ett gott arbetsklimat med låga grader av konflikter. Vi tror att 

utvecklingsarbetet enligt det internationella nätverket OUR är en bidragande faktor till detta 

goda arbetsklimat. Genom att låta utvecklingsarbetet ta tid, själva våga släppa på kontrollen 

och försöka få all personal delaktig, skapar ledningen på Hagaskolan goda förutsättningar för 

att utvecklingsarbetet och den kulturella förändringen av tidigare organisationskultur ska bli 

möjlig. Även att rektorerna, i OUR-processen själva uppträder demokratiskt påverkar 

utvecklingsarbetet positivt eftersom det signalerar till personalen att det är så de ska uppträda 

mot barnen (Municio-Larsson 2007:21). De visar att de själva är i en utvecklingsprocess av 

lärande och reflektion, vilket uppmuntrar personalen att själva ta samma roll. Pedagogerna 

blir i sin tur förebilder för barnen vilket skapar goda förutsättningar att även de tar efter och 

intar en roll av ökat reflekterande.  

 

OUR som utvecklingsarbete bygger bland annat på att förändra så kallande mentala modeller, 

vilka kan verka begränsande. Dessa mentala modeller kan kopplas till den kritiken både 

Biesta (2002) och Alvesson (2009) ställer på en alltför tekniskt styrd organisationskultur. Likt 

en stereotyp kultur skulle den tekniskt fokuserade skolkulturen då kunna sägas leva efter dess 

organisations traditionella syn på vad som ses lämpligt och hur både lärare och elev förväntas 

agera. Ett vanligt synsätt är att se avvikelser inom utbildning som ett problem, vilket ska 

rättas till (Biesta 2002). Denna stereotypa syn innebär att händelser eller personer som ses 

som avvikande från det lämpliga agerandet ses som bärare för en rad problem vilka kan ses 

som hinder i läroprocessen. Detta kopplar vi som sagt till de s.k. mentala modeller som 

Oljelund beskriver, då han menar att sådana kan verka begränsande och hindra oss från att 

våga testa nya saker. I stället för att låsa sig vid gamla föreställningar vill han stödja 

pedagogerna att våga öppna upp och testa nya sätt att förhålla sig och se på saker. Ledningen 

på Hagaskolan arbetar för en lokal organisationskultur med ett öppet klimat, öppna klassrum, 

där man lyssnar, stödjer och lär av varandra. Eftersom pedagogerna menar att OUR-verktyget 

lett till att de i högre grad reflekterar och därmed har utvecklats i sin roll som pedagog, samt 

att samtliga menar att det inom lärarlaget råder ett arbetsklimat där man hjälper, stödjer och 

respekterar varandras olikheter, talar vårt resultat för att de i hög grad har lyckats med detta.  

 

Även om utvecklingsarbetet på Hagaskolan lett till en del positiva effekter har det även stött 

på en del motstånd. Rask och Wennbo (1983) skriver i sin bok Bedömas eller bemötas att 

rädslor och osäkerhet inför vad som anses vara annorlunda och avvikande från det normala, 

hämmar allas vår utveckling då grunden för utveckling är att konfronteras med andra tankar 
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och åsikter än sina egna (Rask & Wennbo 1983:57f). Någon pedagog sa att detta arbete med 

OUR är onödigt för den andan råder redan på skolan, och "jag reflekterar redan" men 

resultatet talar för att graden av reflekterande genom utvecklingsarbetet har ökat. Även om 

enskilda pedagoger redan från början haft ett reflekterande förhållningssätt, finnas det 

pedagoger som genom arbetet med OUR har fått en tankeställare, som tidigare inte i lika hög 

grad haft detta reflekterande förhållningssätt. Förändringsarbete inom skolan passerar inte helt 

friktionsfritt. Författarna Rask och Wennbo skriver att konflikter vanligen uppstår inom den 

lokala skolan när någon börjar ifrågasätta de traditionsbundna och oreflekterade mönster som 

färgar dess kultur (Rask & Wennbo 1983:15f). För att pedagogiskt utvecklingsarbete ska vara 

möjligt menar de, att det från pedagogerna krävs en professionell inställning till läraryrket. 

Detta innebär att man har ett medvetet, genomtänkt och reflekterande förhållningssätt till sitt 

arbete, inte ett traditionsbundet och oreflekterat. Vårt resultat talar för att informanterna tagit 

till sig av förändringsarbetet på Hagaskolan kanske ibland mer än vad de själva är medvetna 

om. Därmed anammat ett förhållningssätt där de bedömer varje situation och elev utifrån den 

unika situation som här och nu uppstår.  

 

Då hela arbetet enligt OUR-modellen går ut på att pedagogerna ska vara reflekterande och 

delaktiga i skapandet av den lokala organisationskulturen, talar vårt resultat för att 

organisationskulturen på Hagaskolan inte heller verkar nedtryckande (Alvesson 2009:28). I 

stället uppmuntras reflekterande, och nya idéer möts med respekt. Detta ökade reflekterande 

motverkar ett fastlåsande av tidigare roller och sätt att arbeta och öppnar upp för ett mer 

flexibelt, spontant och kreativt sätt att lösa nya situationer som uppstår. Vidare leder detta 

ökade reflekterande till en medvetenhet och förståelse för att var situation och individ är unik 

och därför inte kan behandlas på samma sätt som liknande situationer och individer tidigare. 

Att varje ny situation kräver sin egen reflektion och lösning.  

 

6.2 Lärarlaget  

Som tidigare under syftet beskrivits är vår utgångspunkt att organisationskulturen och 

grupprocesser inom lärarlaget kan ha betydelse för vad som sker i mötet mellan lärare och 

elev. För att se vad som ligger bakom pedagogens bemötande av eleven och vilken påverkan 

dessa processer kan komma att ha, kommer vi nedan analysera grupprocesser inom intervjuat 

lärarlag på Hagaskolan.  
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6.2.1 Grupprocesser i lärarlaget 

Utifrån vad Gastil (2010) skriver om gruppmedlemskap kan man se att i intervjuat lärarlag 

stämmer alla gruppkriterier överens. Gruppen, intervjuat lärarlags, gränser är väldefinierade, 

det är tydligt vilka som arbetar i lärarlaget och inte, då lärarlagets pedagoger är väl medvetna 

om vilka de andra är. Pedagogerna är genom arbetet med barnen beroende av varandra, vilket 

leder till att de ganska snart blir sammanlänkade genom gemensamma erfarenheter från 

arbetsplatsen. Vi tolkar vårt resultat som att arbetet med OUR, då de i denna 

förändringsprocess arbetar mot gemensamma mål, vilket skapar än mer gemensamma 

erfarenheter bland pedagogerna, som en faktor vilken ytterligare stärker medlemskapet i 

gruppen lärarlaget. Medlemmarna i arbetslaget är inte bara medlemmar i gruppen utan de har 

också individuella egenskaper och är självständiga individer. Det framgår tydligt i 

intervjuerna att pedagogerna är medvetna om, respekterar och försöker dra nytta av varandras 

olikheter. De färdigheter Gastil menar att den enskilda individen behöver för att fungera i en 

grupp, förståelse, tolerans och respekt för andras olikheter är tydliga egenskaper hos de 

intervjuade pedagogerna.  

 

Vårt resultat visar att pedagogerna känner trygghet, medlemskap och delaktighet i lärarlaget. 

Någon av pedagogerna tycker om att planera själv och det verkar vara något som övriga 

respekterar. Gastil skriver att om individen i gruppen känner sig uppmärksammad och 

respekterad leder detta till trygghetskänslor och tillfredsställelse hos denne, vilket höjer 

motivationen och påverkar effektiviteten och produktiviteten i gruppen (Gastil 2010:172). 

Dessa fungerande grupper lyfter sina medlemmar och detta ser vi tydligt i intervjuat lärarlag, 

där kommunikationen fungerar och konflikter är ovanliga. Vad några pedagoger tog upp som 

negativt, och som kunnat vara positivt för gruppen lärarlaget, skulle kunna vara mer besök av 

ledningen ute i verksamheten vilket ytterligare kunnat höja motivationen hos en del av 

pedagogerna. Inom intervjuat lärarlag råder det alltså grupprocesser som lyfter pedagogerna, 

skapar känslor av trygghet och tillfredsställelse, vilket höjer motivationen inför det 

pedagogiska arbetet hos pedagogerna.  

 

Om man ska se utvecklingsarbetet av den lokala organisationskulturen och de grupprocesser 

detta arbete satt igång genom Gastils input-process-output framework kan arbetet enligt 

OUR-modellen och visionen ha lett till nya infallsvinklar (input) och ett reflekterande nytt 

arbetsätt (processen), vilket lett till att pedagogerna ser annorlunda på elev och pedagogiskt 

lärande (output) (Gastil 2010:28ff). Här kan modellens olika kategoriers beroende göras 



 

 41 

synlig då variabler som kopplas till input inte i sig självt kan förändras utan det krävs en 

förändring bland samtliga variabler för att förändring i gruppen ska bli möjlig. Dvs. en 

förändring som uppkommer i själva grupprocessen och vilken i sin tur vanligtvis leder till nya 

outputs som exempelvis nya förhållningssätt, beslut och resultat. OUR-verktyget kan då ses 

som variabel inom kategorin input som lett till processer av ökat reflekterande i gruppen, 

vilka etablerats och vidare lett till outputs med variabler som ett nytänk, större tolerans 

gentemot medarbetare, ett ständigt reflekterande och nytt förhållningssätt till den enskilde 

eleven och undervisningssituationen (Gastil 2010:28ff). Dessa nya tankegångar, kan locka 

fram nya diskussionsområden och att medlemmarna i gruppen ser annorlunda på saker och 

ting som tidigare i gruppen varit självklara. Vilket i sin kan ha lett till nya outputs som en 

förbättrad kvalité på undervisningen. Vi tolkar vårt resultat som att förändringsarbetet på 

Hagaskolan har lett till att pedagogerna fått ett öppnare förhållningssätt gentemot olika sätt att 

tänka kring förhållandet mellan pedagog och elev samt undervisningssituationer.  

 

Om man ska se till den fjärde kategorin Gastil presenterar, vilken handlar om 

gruppmedlemmarnas inflytande är pedagogerna i stor utsträckning med i Hagaskolans hela 

utvecklingsprocess. De är med, inte bara i själva processen i förändringsarbetet utan även med 

och bestämmer vilka mål skolan ska arbeta emot (inputs) något som är ovanligt och som 

säkerligen inverkat och underlättat förändringsarbetet av organisationskulturen och 

grupprocesserna i lärarlaget.  

 

Andra maktstrukturer handlar om vilken status och position pedagogerna har i samhället och 

likt Municio-Larsson (2007) skriver angående detta, är professionens status jämfört med 

andra professioners status, inte så hög. Detta kan säkerligen ha inverkan och försvåra 

förändringar av organisationskulturen inom skolan.  

 

6.3 Bemötande  

Som vi beskrivit ovan talar vårt resultat för att Hagaskolans arbete med OUR-verktyget och 

utvecklingsarbetet av den lokala organisationskulturen, bidragit till att öka pedagogernas 

reflekterande förmåga. Detta ökade reflekterande motverkar ett fastlåsande av tidigare roller 

och sätt att arbeta och öppnar upp för ett mer flexibelt, spontant och kreativt sätt att lösa nya 

situationer som uppstår. Vidare leder detta ökade reflekterande till en medvetenhet och 

förståelse för att var situation och individ är unik och därför inte kan behandlas på samma sätt 

som liknande situationer och individer tidigare. Vårt resultat talar även för att 
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förändringsarbetet på Hagaskolan har främjat grupprocesser vilka lyfter dess medlemmar, ger 

dem trygghet, vilket ökar pedagogernas tillfredsställelse och motivation inför arbetet. OUR-

verktyget har lett till nya infallsvinklar, vilket ökat reflekterandet i lärarlaget och lett till ett 

öppnare förhållningssätt gentemot olika sätt att tänka kring förhållandet mellan pedagog och 

elev samt undervisningssituationer.  

 

Då bemötande i vår studie, är centralt, vill vi trycka lite extra på detta tema. Ett begrepp som 

vi tycker passar bra in på ämnet bemötande och därmed valt att använda är etik. Detta 

eftersom etik handlar om hur vi behandlar andra människor och om reflektioner kring vad 

som är ”det rätta” sättet att uppträda på. Vi börjar denna del av analysen med att titta på vad 

som händer i mötet mellan pedagog och elev. 

 

6.3.1 Det pedagogiska mötet 

Alla intervjuade pedagoger verkar dels se eleverna ur ett relationellt perspektiv, som ett vem 

vilket blir tydligt genom att de pratar om varje elev som unik, att de vill möta varje elev där 

denne är, men samtidigt verkar kursplanen och annan institutionell styrning bidra till att 

lärarna tvingas se elever ur ett punktuellt perspektiv. Man ser till vilka kunskaper eleven har 

och vilka som fattas den, vilka kunskapsluckor som behöver täppas till, vilket innebär att man 

ser eleven som ett Vad. Von Wright påtalar vikten av de mellanmänskliga relationerna och 

hur man i dessa skapar förutsättningar för de ”goda” pedagogiska mötena som en given 

omständighet för den individuella utvecklingen (von Wright 2000:23). Hon klargör skillnaden 

mellan subjektivitetens dvs. individens punktuella perspektiv och intersubjektivitetens, det 

mellanmänskliga relationella perspektivet. Inget perspektiv utesluter det andra men fokus bör 

läggas på det intersubjektiva relationella perspektivets möte, snarare än på det subjektivt 

individuella perspektivet. Detta eftersom det punktuella perspektivet kopplar den enskilda 

individen till en mängd egenskaper vilka ligger till grund för att olika hinder i mötet mellan 

pedagog och elev kan uppstå. Detta pga. att pedagogen redan innan mötet har hunnit skaffa 

sig förutfattade meningar varpå denne då ser individen utifrån ett Vad. Vad-et framstår då 

pedagogen blir låst av lagar, regler och normer över hur eleven och pedagog själv bör vara, då 

pedagogen tar till sig punktuell information och etikettering av eleven, vilket innefattar 

egenskaper eleven tillskrivs utifrån (von Wright 2000). Vem-et kan i sin tur endast uppstå i 

själva intersubjektiviteten människor emellan, det vill säga i det pedagogiska mötets ”goda” 

mellanrum (von Wright 2000). I intervjuerna framgår att pedagogerna förhåller sig till båda 

dessa perspektiv, det punktuella och det relationella, då de skriver omdömen, sätter betyg och 
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anpassar sig efter kursplaner, men samtidigt ändå själva har ett visst handlingsutrymme i 

planeringen av undervisningen. 

 

Enligt Rask och Wennbo domineras skolans syn på människor och kunskap av en mekanisk, 

statistisk karaktär vilket påminner om Hannah Arendts begrepp Vad. Denna mekaniska syn 

innebär bl.a. att;  

 

• när eleven skall lära sig läsa, fodras att någon lär honom/henne läsa 
• andra vet vad eleven behöver lära sig 
• eleven inte ges egna möjligheter att utveckla begrepp och färdigheter  

(Rask & Wennbo 1983:16)  

 

En mekanisk syn sätter elevens kognitiva utveckling i centrum och skiljer denna från elevens 

emotionella och sociala utveckling, eleven förväntas lära sig det som skolan anser viktigt och 

denna läroprocess skall även ske på ett visst förväntat sätt. Detta motverkar likt en teknisk 

kunskapssyn, Arendhts Vad, Lévinas se en annan som ett objekt, den etiska relationen mellan 

lärare och elev (Holmgren 2006). De förväntningar barnet möts av och den bild barnet genom 

dessa får av sig själv har avgörande betydelse för elevens förmåga till att lära. Risken finns 

exempelvis hos de som fått en "etikett" som svag att det ganska snart blir en egenskap hos 

eleven (Rask & Wennbo 1983:53).  

 

I intervjuerna framkommer att alla intervjuade pedagogerna till skillnad från denna mekaniska 

syn har ett relationellt perspektiv, där de möter eleven som Vem. Vi ser det relationella 

perspektivet tydligt då informanterna pratar om att de vill uppmuntra delaktighet från eleverna 

och är noga med att inte köra över elevens egna funderingar och reflektioner. De vill att 

eleverna själva ska ställa frågor som de sedan med stöd från pedagogen söker reda på svaret 

på, eftersom de menar att detta oftast leder till att eleverna lär sig mer. Genom att arbeta för 

ökat reflekterande bland pedagogerna, vilket motverkar den mekaniska synen på elever som 

Rask och Wennbo (1983) menar inom skolan är dominerande, har den lokala 

organisationskulturen och det förändringsarbete av denna som ägt rum på Hagaskolan, skapat 

en god grund för ”goda” pedagogiska möten. Kanske motverkar det utvecklingsarbete 

Hagaskolan bedriver de samhälleliga påtryckningar vilka tvingar fram en mer mekanisk syn, 

påtryckningar som tvingar pedagogen att se eleven som ett Vad. Krav ställs på barnet så fort 

de träder in i skolans värld, förväntningar som tenderar att glömma bort barnets Vem, och 
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istället ersättas av en syn om hur den ultimata eleven bör vara, denne skall uppföra sig väl och 

vara duktig i skolan (Rask & Wennbo 1983:50). Informationsintervjun och det arbete med att 

bryta mentala modeller Oljelund där beskriver talar för att Hagaskolan medvetet försöker 

motverka den mekaniska synen på eleven som Vad. 

 

6.3.2 Den relationella pedagogiken  

Moira Von Wright menar med ett relationellt perspektiv, att man sprider ut uppmärksamheten 

över hela gruppen, så alla i gruppen ska få inflytande och vara delaktiga, att man lägger fokus 

på själva relationerna (von Wright 2010:201ff). Arbete med hela klassen som grupp är viktigt 

för att inte peka ut enskilda elever genom att t. ex alltid endast ge en elev extra mycket läxa. 

Vi menar att pedagogerna har ett relationellt perspektiv då vi inte uppfattar att de klär eleven i 

egenskaper. De ser t. ex inte stökighet hos en elev, som en egenskap hos denna elev utan att 

de istället ser till situationen. När det uppstår konflikter mellan barnen är pedagogerna flexibla 

och tar de tag i dessa direkt. Genom konfliktlösning, där de påpekar vikten av att alla 

inblandade är delaktiga och får uttrycka sin version av vad som hänt och hur de känner, får 

barnen även lära sig att lyssna till de andras upplevelser, och pedagogerna arbetar på så vis 

med att öka elevernas reflexiva förmågor och att barnen ska se varandras Vem. De arbetar för 

att eleverna ska få ömsesidiga, det Lévina kallar etiska relationer till sina medmänniskor. 

Detta går även att koppla till det Hannah Arendt skriver om onda och goda handlingar, då hon 

menar då att onda handlingar inte sker för att vi tänker onda tankar, utan att det är en 

konsekvens av att vi inte tänker (www.lararnasnyheter.se). Då ökat reflekterande hos eleven 

utvecklar elevens omdöme och förmågor att sätta sig in i andra personers situation samt 

utvecklar elevens etiska relationer, är det viktigt att inom skolan ge eleven en god grund för 

att utveckla etiskt reflekterande och kritiskt tänkande. Detta ser vi att pedagogerna, genom att 

lära barnen att se varandras Vem, bland annat genom konfliktlösning där de lär barnen att låta 

alla komma tals, respektera och lyssna till varandras upplevelser, gör.  

 

Flera pedagoger talar i linje med Rask och Wennbo om att förutsättningen för att eleven ska 

kunna ta till sig kunskap, är att eleven känner trygghet och delaktighet (Rask & Wennbo 

1983:18), vilket talar för att pedagogerna har ett socialt och relationellt perspektiv på 

undervisning och skolans roll. Detta är även vad de i OUR-arbetet framtagna 

kärnvärderingarna handlar om, att bidra till en för eleverna trygg social miljö. Vi menar att 

kärnvärderingarna har ett relationella perspektiv då de handlar om delaktighet mellan 

människor och att värdesätta varandra och sina relationer.  
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Nedan följer en återupprepning av Hagaskolans kärnvärderingar; 

 

• Vi ska respektera varandra och våra olikheter 
• Vi ska stödja, uppmuntra och hjälpa varandra 

• Vi samarbetar mot gemensamma mål med kunskap i fokus 

 

Dessa kärnvärderingar är själva motsatsen till den mekaniska syn Rask och Wennbo menar är 

dominerande inom skolan och vi hävdar att Hagaskolans kärnvärderingar därför är en bra 

motkraft mot den mekaniska synen på eleven, vilket också kan jämföras med att se och 

bemöta eleven som Vad (von Wright 2000). Hannah Arendt menar handling utspelar sig 

direkt mellan människor och det är i detta handlande som vem framträder (von Wright 

2000:51). För att vi överhuvudtaget ska kunna handla krävs mångfald, att vi är olika. Vem 

framträder relationellt, när vi genom handlandet, ser skillnader mellan människor, vad som 

gör just den personen unik och annorlunda jämfört med alla andra. Detta ser vi inte om vi inte 

vågar släppa våra fördomar, förutfattade meningar och skapa utrymme för det oväntade. 

Biesta (2002), menar att pluralism och skillnader är själva förutsättningen för att pedagogiskt 

arbete ska vara möjligt och ställer sig bakom Arendts ställningstagande då han menar att det 

är just avvikelser och skillnader mellan människor som är förutsättningen för att våra egna 

unika Vem ska träda fram (Biesta 2002:386f). Avvikelser, mångfald och skillnader hör enligt 

detta synsätt inte bara utbildningen till, utan de är själva förutsättningen för att utbildning ska 

vara möjlig. En alltför teknisk resultatinriktad utbildningssystem verkar, genom att se 

avvikelser och skillnader som problem, kontraproduktivt och försvårar, tvärtom mot sitt syfte, 

både utbildning och personlig utveckling. En av kärnvärderingarna på Hagaskolan lyder ”Vi 

ska respektera varandra och våra olikheter” och det är är kärnvärdering som flera gånger 

under intervjuerna speciellt tas upp som någonting pedagogerna ser som viktigt. Genom att 

lyssna till och låta alla elever komma till tals uppmuntrar pedagogerna olikheter och många 

informanter talar även om att de är noga med att inte ”trycka till” elever som vågar vara 

annorlunda, som sticker ut och tar mycket plats. Genom att inte ha en alltför teknisk syn på 

utbildning främjar pedagogerna, att både i undervisningssituationer, i relationen mellan 

pedagog och elev och i relationen mellan elever, att elevernas egna unika Vem träder fram. 

 

Pedagogerna på Hagaskolan har ett tvärtemot den tekniska kunskapssynen ett öppet 

förhållningssätt vilket vi menar främjar pedagogiska möten där eleven bjuds in och är delaktig 

vilket ökar elevens egna reflexiva förmåga, och vilket även underlättar elevernas 



 

 46 

djupinlärning. Djupinlärning kräver att eleven relaterar det den lär till tidigare kunskaper eller 

egna erfarenheter. Eleven försöker då förstå och reagera på det den lär genom att koppla det 

nya till egna värderingar. Motsatsen till djupinlärning är ytinlärning, vilket innebär att 

kunskaperna lärs in för att klara prov och tester men att de sedan glöms bort. Rask och 

Wennbo menar att skolan måste fortsätta låta eleverna utforska omvärlden, lösa problem och 

söka svar på frågor på sitt eget sätt (Rask & Wennbo 1983:86) vilket intervjuade pedagoger 

genom sitt öppna och flexibla förhållningssätt uppenbarligen arbetar för. 

 

6.3.3 Situationsanpassat ledarskap  

I samtliga intervjuer framgår att pedagogerna situationsanpassar sitt ledarskap pendlande 

mellan auktoritär, demokratisk och laissez-faire (låt gå) ledarstil, detta efter var unik situation, 

grupp och elev och då beroende på åldersgrupp, individuell mognad och den individuella 

elevens självständighet och förmåga att ta eget ansvar (Gastil 2010:148f). I de lägre åldrarna 

arbetar pedagogerna för att väcka elevernas nyfikenhet, de vill få eleverna att förstå att de 

själva är delaktiga i sitt lärande, för att sedan övergå i en mer handledande lärarroll 

allteftersom eleven blir mer självgående. En auktoritär ledarstil eller roll antar pedagogerna 

då det i vissa fall krävs en styrande ledarroll, detta som exempel i situationer kopplat till att 

föra in regler, mål och kriterier stiftade på den institutionella nivån, varpå det för pedagogen 

handlar om att delvis anpassa sitt utbildningssyfte efter olika styrdokument som skollag och 

läroplan så att lärandet når upp till de krav och mål som ställs (Gastil 2010:150ff). Konsten att 

leda en grupp ligger i just detta, att kunna situationsanpassa ledarskapet. Detta innebär att 

ibland ta på sig den mer auktoritära och styrande rollen, att vara stöttande när det behövs och 

släppa kontrollen då arbetet flyter på och att gruppen vet vad som förväntas utav dem (Gastil 

2010:148f). Denna flexibilitet, vilken är tydlig i lärarlaget, ser vi som, en egenskap och 

kunskap pedagogerna genom sin fleråriga yrkesutövning och i det praktiska arbetet har 

utvecklat. Kunskaper som enligt Munici-Larsson ses som tyst kunskap (Municio-Larsson 

2007:9). Detta eftersom denna kunskap ofta inte är synlig utan är praktisk och inte i lika hög 

grad som andra professioners, dokumenteras och förmedlas i större lärarkollektiv eller till en 

intresserad allmänhet, där andra professioner kan få bekräftelse och legitimitet.  

 

7. Sammanfattning 
Genom vår socialpsykologiska analys har vi kommit fram till att det utvecklingsarbete skolan 

för två och ett halvt år sedan i samarbete med OUR-nätverket inledde har haft stor betydelse 

för den lokala organisationskulturen på Hagaskolan. Flera pedagoger tar i intervjuerna upp att 



 

 47 

detta arbete ökat sammanhållningen och minskat "vi och dom-tänkandet" mellan personalen 

på skolan. Vårt resultat talar för att förändringsarbetet på Hagaskolan har främjat 

grupprocesser vilka lyfter dess medlemmar, ger dem trygghet, vilket ökar pedagogernas 

tillfredsställelse och motivation inför arbetet. OUR-verktyget har enligt vårt resultat, ökat 

pedagogernas reflexiva förmåga och bidragit till ett mer medvetet och öppet förhållningssätt 

vilket resulterat i att intervjuade pedagoger i hög grad ser och bemöter varje elev och situation 

som unik. Detta arbete har underlättat den etiska relationen mellan pedagog och elev och ökat 

det relationella perspektivet, vilket vi tror har en positiv inverkan på elevernas inlärning och 

reflexiva förmåga. I och med att förändringsarbetet av organisationskulturen på Hagaskolan 

lett till ett öppnare och mer reflekterande förhållningssätt gentemot medarbetare och elever, 

har detta arbete bidragit till grupprocesser vilka ”lyfter” pedagogerna och skapat goda 

förutsättningar för att man som pedagog skall kunna öppna upp och bjuda in eleverna till att 

aktivt vilja delta i lärandesituationer, se varje situation och elev som unik samt bemöta varje 

elev som Vem.  

 

8. Avslutande reflektioner 
Dagens moderna skola ifrågasätts idag från alla håll. Vem som helst kan ta del av skolans 

verksamhet, vilket leder till att föräldrar, elever, politiker och privatpersoner kan skärskåda 

och ifrågasätta denna. Vi har därför förståelse för att skolans pedagoger kan känna sig 

påhoppade och därmed hamna i försvarsställning. Samtidigt undrar vi om det kanske kan vara 

så att skolan idag är en av de mest traditionsbundna verksamheterna i samhället och ibland 

därför kanske faktiskt inte alltid följer samhällsutvecklingen. Därav kan även skolan ha en del 

i att den ofta blir så ifrågasatt.  

 

Två författare som med många års erfarenhet inom skola och som arbetat med elever som på 

ett eller annat sätt haft svårigheter att leva upp till de krav som skolverksamheten ställt på 

dem är Rask och Wennbo (1983). De talar om begreppet skola, utifrån synen på en skolvärld 

där undervisningens innehåll redan innan barnen som elever anländer till skolan är 

förutbestämt och planerat (Rask & Wennbo 1983:50). Vidare menar Rask och Wennbo att 

enligt läroplanen ska skolan vara demokratisk, det ska vara en skola för alla och på pappret 

har alla i skolan lika chanser (ibid s.7ff). Detta sätt att tänka leder till att det blir elevens fel 

om denne misslyckas och om politiker menar allvar med en skola för alla, krävs det 

genomgripande förändringar inom skolan. Boken Rask och Wennbo skrivit är från 1983, men 

vi frågar oss om det inte är så det fortfarande ligger till. “Är det idag en skola för alla?” Målen 
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för skolan är komplicerade och fyllda av dubbla budskap då skolan enligt läroplan och andra 

dokument sägs företräda en människosyn och kunskapssyn som står i motsatts förhållande till 

ett synsätt som innehåller konkurrens om individuellt satta betyg (Rask & Wennbo 1983:14). 

Uppgiften med en jämlik socialisering, en skola för alla och skolans uppgift att genom betyg 

rangordna och bedöma eleverna, (något Rask och Wennbo kallar urvalsfunktion) signalerar 

direkt motstridiga budskap om vad som är skolans uppgift. Om vi bortser från det 

pedagogiska styrsystemet som läroplan och skollag vittnar ökade administrativa uppgifter om 

att skolan på nationell nivå ofta har en teknisk syn på skolan som organisation, en tro på att 

skolan genom dokument och ökat administrativt arbete kan styras till ökad effektivitet och 

bättre resultat. Vi hävdar dock att detta synsätt många gånger verkar kontraproduktivt då det 

istället leder till ett objektifierande av elever och att pedagoger i högre utsträckning ser 

eleverna som Vad, vilket kan ha en negativ inverkan på pedagogernas bemötande av eleverna.  

 

Att så många pedagoger framför klagomål över att det administrativa arbetet ökat, och även 

hävdar att en del av det administrativa arbetet ofta inte leder någonvart, säger någonting. 

Pedagogerna som arbetar i verksamheten och som direkt ser hur det administrativa arbetet 

fungerar är värda att lyssnas till och vi frågar oss om det kan vara så som Municio-Larsson 

(2007) skriver att lärare, i förhållande till andra professioners beskrivningar av deras arbete, 

har svårt att hävda sin egen diskurs. Att lärare jämfört med andra professioner som läkare och 

advokater har lägre status. Att deras yrkeskunskap inte efterfrågas då de inte uppfattas som 

producenter av kunskap utan som konsumenter av kunskap andra producerar. Kan lärares i 

förhållande till andra professioners lägre status vara en anledning till att politiker på ett 

nationellt plan inte har tagit sig tid att lyssna till deras yrkeskunskaper gällande hur det ökade 

administrativa arbetet fungerar? Vilka flera pedagoger trött konstaterar tar mycket tid och 

därav tär på annat arbetes kvalité. Vi uppfattar det som att många pedagoger på ett nationellt 

plan i den nationella organisationskulturen, inte känner att de har inflytande över sin situation, 

att de inte är delaktiga och att de inte lyssnas till. Vi frågar oss ifall detta är en känsla som 

Hagaskolans arbete enligt OUR-verktyget, genom att arbeta för att personalen i så hög grad är 

delaktig i utvecklingsarbetet på lokal nivå, till viss del, kanske kan motverka? 

 

Av intervjuerna har vi förstått att en stor del av de administrativa uppgifterna i grund och 

botten vilar på en organisationskultur med ett dominerat fokus på tekniskt kunskapsintresse, 

med fokus på statistik, resultat och prestanda vilket förvandlar människan till kalla siffror 

snarare än att se individen som en levande varelser. Trots att de flesta talar om arbetet kring 
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visionen som något vilket har påverkat det pedagogiska arbetet med eleverna positivt 

kategoriserar en del av de intervjuade lärare samtidigt arbetet med visionen som en 

tidskrävande administrativ uppgift, vilken tar tid från det praktiska arbetet med barnen. Vi har 

stor förståelse för att mycket arbete tvingas läggas på annat än det praktiska arbetet med 

barnen vilket flertalet pedagoger ser som både tidskrävande och kvalitetsförsämrande. Men då 

tanken med OUR-verktyget är en demokratisk process vilken bygger på att få alla involverade 

att aktivt delta i processen, undrar vi om denna arbetsprocess verkligen kan likställas de så 

många andra administrativa uppgifterna som läggs på pedagogerna och som de förväntas 

genomföra? Bör man inte snarare se arbetet med OUR som en satsning där målet i slutänden 

skall leda till ett utvecklat arbete som inte skiljer den sociala arenan från skolans 

kunskapsarena. Ett utvecklingsarbete vilket, för de som vågar öppna sig för nya synsätt 

istället underlättar pedagogens arbete i att se var elev som unik vilket är en del av det 

praktiska pedagogiska arbetet med barnen. Ett arbete med syftet att skapa bättre 

förutsättningar för elevens inlärning och vilket leder till personlig utveckling både bland 

elever och pedagoger. Kanske är det så att man bör se Hagaskolans pedagoger och elever som 

lyckligt lottade. Kanske är de en del av framtiden, en skola vilken vågar möta samhället och 

ge sig hän med dess utveckling, en skola som är öppen för nya synsätt, en skola som ser både 

situationer och elever som unika.  

 

Då vi av en slump, som vi närmare under urval har beskrivit, kom i kontakt med OUR-

projektet är vi medvetna om att vår studie har kommit att färgas av detta utvecklingsarbete 

och att studien till viss del därmed kommit att bli utvärderande. Vi hävdar ändå att våra 

teorier och tidigare bakgrund har hjälpt oss att behålla vårt socialpsykologiska och relationella 

fokus. Då hela utvecklingsarbetet berör just de områden vi hade för avsikt att undersöka, tror 

vi att utvecklingsarbetet har bidragit till att vi har fått ett så positivare resultat. Eftersom 

sociala kontexter är dynamiska och förändras över tid, har vi valt att lägga vår fokus på att 

försöka fånga en unik verklighet av nuet snarare än att finna en exakt och absolut sanning som 

varar över tid och rum. Vi vill med vår studie belysa att den nationella organisationskulturen 

inom skolan har fördelat ansvaret så att den lokala organisationskulturen delvis har makten att 

själva styra och förändra det praktiska arbetet. Att en lokal organisationskultur därmed 

faktiskt kan och har möjligheten att påverka det pedagogiska arbetet och bemötandet av 

elever. Vi vill också fånga ett intresse som gör att läsaren precis som oss ställer sig frågor; 

“Hur gick det sen?” “Genererade OUR-verktyget ett nytt arbetssätt som hjälpt Hagaskolan att 

följa utvecklingen och våga se var barn och situation som unika?” eller “Kan detta verktyg 
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vara något som kan komma att bli till hjälp för även andra skolor och verksamheter i 

framtiden?” Och kanske absolut viktigast “Kan detta verktyg hjälpa till att förändra och bryta 

traditionella mentala modeller som begränsar inte bara verksamma inom skolan utan också 

hela samhällets syn på hur en skola och elev bör vara?” Vi har kommit att inse att den lokala 

organisationen har stor möjlighet att själv förändra sin situation, att den nationella 

organisationen fungerar som ett yttre ramverk av riktlinjer för anställda i organisationens 

lägre skikt att ta del av och till viss del följa, men att upplägget är fritt för dem att själva styra 

över. Som sista punkter att belysa hade det varit intressant att få ta upp studien vid ett senare 

tillfälle och då för att se om arbetet med OUR har resulterat i vad Hagaskolan önskat, att nya 

tankesättet etablerat sig i det dagliga och praktiska arbetet, att man vågar bryta gamla och 

förlegade mentala modeller och att man vågar möta var situation och person som unik. Vi har 

under vår undersöknings gång likt en resa tagit till oss lärdomar vi innan studiens start inte 

räknade med att få detta främst då vi av en slump råkade komma i kontakt med OUR arbetet 

vilket vi tror kan ses som ett framtidens verktyg för olika lokala organisationskulturer att 

arbeta med och detta då det handlar om att möta utvecklingen, våga bryta traditionella 

tankemönster och våga möta sina medmänniskor som unika. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Problemformulering: Hur påverkar organisationskulturen inom skolan lärarlagets 

pedagogiska arbete och bemötande av eleverna? 

 

Intervjufrågor 

 

Inledande frågor 

 

Hur upplever du din roll som lärare? 

 

Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag 

 

Institutionell styrning/ Lagar, regler o normer (värderingar) 

 

Hur skulle du vilja säga att din arbetsdag är styrd? 

 

Skapar lagar och regler begränsningar alternativt möjligheter i ditt/lärarlagets arbete? 

(Lagen om likabehandling, diskrimineringslagen, läroplaner, skollagen..?) 

 

Hur upplever du kontakten med din närmsta chef? 

 

Lärarlaget - svårigheter, möjligheter och utmaningar 

 

Hur upplever du din arbetsplats och stämningen mellan dig och dina kollegor? 

 

Känner du delaktighet i lärarlaget? 

 

Hur påverkar delaktighetskänsla i lärarlaget ert arbete med eleverna? 

 

Om konflikter mellan lärare skulle uppstå, hur hanteras dessa? 

 

Hur påverkar ev. konflikter i arbetslaget arbetet med eleverna? 
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Arbetar ni med gruppaktiviteter som främjar känslor av samhörighet inom lärarlaget? 

 

Praktiskt arbete/Bemötande av elever 

 

Hur anpassar du ditt ledarskap i mötet med enskilda elever och i olika 

undervisningssituationer? 

 

Hur arbetar lärarlaget för att möta och utveckla eleverna, 

Kunskapsmässigt? Socialt? Genus? Moraliskt? Etiskt? Etiskt reflekterande?   

 

Tar ni i undervisningssituationer, hänsyn till elevers olika hem och bakgrundsförhållanden? 

 

Ser ni skillnader i lärande på elever från olika socioekonomiska grupper?  

 

Arbetar lärarlaget för att utveckla hur elever ser på varandra och olika människor? 

 

Hur upplever du att du fördelar din tid och uppmärksamhet? Lika mellan könen? Mellan 

elever med olika bakgrund? 

 

Hur arbetar ni för att eleverna ska känna delaktighet och inflytande över sitt lärande? 

 

Hur mycket arbetar du med varje enskild elev kontra gruppen som helhet? 

 

Ser ni eleverna som fristående individer eller som färgade av sitt sammanhang i klassen? 

 

Hur arbetar du med problem som uppstår i klassen? 

(Relationellt vs punktuellt perspektiv) 

 

Avslutande frågor 

 

Hur upplever du arbetet med visionen? 

Vad tror du är det viktigaste eleverna har med sig ifrån utbildningen och vidare ut i livet? 
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Bilaga 2 

Inbjudan till deltagande i studie 

 

Vi är två studenter som genom Halmstad Högskola utbildar oss till beteendevetare med 

socialpsykologi som huvudämne, och vi har nu kommit till den stund då vi ska påbörja vårt 

examensarbete. På grund av Hagaskolans pågående utvecklingsarbete och arbete med 

visionen, kände vi att vi gärna vill utföra vår studie hos Er, då vi i vår uppsats undersöker just 

hur organisationskulturen inom skolan påverkar lärarlagets arbete och bemötande av eleverna. 

Vi är mycket nyfikna på hur ni som pedagoger tycker arbetet inom skolan fungerar och 

deltagandet i studien är en inbjudan och möjlighet till reflektion över detta. Det är ett tillfälle 

att vädra sina tankar över hur det pedagogiska arbetet är upplagt och går till. 

 

För att studien ska bli möjlig krävs naturligtvis pedagoger som är villiga att delta i 

undersökningen. Undersökningens deltagande är frivilligt och alla uppgifter lämnas anonymt. 

Det handlar om en intervju på mellan 30 min och högst en timme, med färdiga frågor vilka 

man även ges möjlighet att tala fritt runtomkring. Frågorna får man självklart ta del utav innan 

intervjutillfället om man så önskar, men ingen förberedelse inför intervjun behövs. Alla som 

deltar får självklart även ta del av det färdiga resultatet. När undersökningen är färdig, 

beräknat till i januari 2013, skickas uppsatsen till alla deltagare via mail eller om någon 

särskilt önskar via post. 

 

För mer information eller vid frågor kan ni alltid maila eller ringa oss. Nedan följer studiens 

syfte och huvudsakliga frågeställning. Vi skulle verkligen tycka det vore roligt att göra vår 

undersökning hos Er och hoppas att detta kan vara någonting ni finner intressant att delta i. 

Med vänlig hälsning 

Emma och Linda 
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Bilaga 3 
Hagaskolans vision 

 

Haga är en skola som ger eleverna goda möjligheter att lyckas med sina studier. Här blir varje 

elev bemött efter sina individuella behov och förutsättningar och vi tror på en verksamhet där 

olika sinnen berörs. Vi är väl medvetna om de olika inlärningsstilarna och använder oss därför 

av varierade arbetssätt och undervisningsmateriel. Eleverna redovisar sina resultat med en rik 

variation av redovisningssätt. Pedagogernas främsta uppgift är att undervisa. Vi har även 

speciallärare som arbetar med eleverna. Vi samarbetar både ålders- och ämnesövergripande. 

Genom att vi använder vår naturliga mångfald på skolan ökar också vår förståelse för olika 

kulturer, traditioner, religioner och värderingar. 

Hagaskolan är en plats dit vi alla går med glädje och där vi arbetar för delaktighet, 

sammanhållning och kunskapsutveckling. Vår skola är en lugn, trygg och harmonisk 

arbetsplats för både elever och personal. En del i detta är en fungerande antimobbningsgrupp. 

På Hagaskolan arbetar vi aktivt med att utveckla samarbetet mellan hem och skola Vi har en 

tydlig beskrivning av elevernas, föräldrarnas och skolans olika roller och ansvar. Skolans mål 

är tydliga för alla och våra målbeskrivningar utvärderas ofta.  

          

Personalen har möjlighet att påverka sin fortbildning både individuellt och i arbetslagen. Vi 

prioriterar professionell fortbildning från högskola och universitet. 

Informationen på skolan är tydlig. Vi har en väl fungerande hemsida där föräldrar och elever 

kan inhämta aktuell information. Alla möten är väl organiserade med dagordning och 

protokoll/minnesanteckningar.  

Hagaskolan är en sammanhållen skola där rektorerna leder, stöttar och uppmuntrar det 

pedagogiska arbetet. De är närvarande och engagerade i sitt arbete. Arbetet på skolan är 

utvecklande och bedrivs demokratiskt där samarbetet mellan pedagoger och rektorer är väl 

fungerande. Alla på skolan har möjlighet att påverka arbetet och när beslut i en fråga är fattat 

respekteras detta. Vi har ett tillåtande arbetsklimat där olika uppfattningar i sakfrågor tillåts. 

Alla visar respekt samt stöttar och uppmuntrar varandra. Tillsammans är vi en outstanding 

school! 
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Bilaga 4 

Hagaskolans kärnvärderingar 

 

Vi ska respektera varandra och våra olikheter 

Vi ska stödja, uppmuntra och hjälpa varandra 

Vi samarbetar mot gemensamma mål med kunskap i fokus 
 


